
  با هزاران منقبت عبدالبهائي                                                    
  

  پيمـانِ تـو ،ايمـانِ مـن ،اي اميد عاشقـانجـانِ من و فـرمـانِ تو            ،اي معينِ بي كسان           
  جـان و روانــم زانِ تو          عزّتي بخشـا كـه گَـردم قـابـلِ قـربـانِ تـو  ،اي دليـلِ زنـدگي           

  دست من و دامـانِ تو ،عبدالبهاء ،ضاَلغَرَ                                          
  

  راه و رسمي برنما تـا گُـم شـود شــرمنـدگي امشب اي مولَي الوري ياد تو صبحِ زنـدگي                     
  تابندگي ،كه از مهرت ز سر گيرم چـو مـه با قـدرت سـازنـدگي          تا ،بندگي ،راه خدمت           

  مدعي تا بـرشنـاسـد شـوكت سلطـانِ تو                                         
  

  كبريا مهمان شدي           جان فدا كردي وليكن مالك جـانـان شـديامشب اي موال به عرشِ            
  همدم با مليك جـان شدي           سـوختـي تـا افتخـارِ عـالَـم انسـان شـدي ،در بساط قرب           

  شيـوه پيمانِ تو ،شاخـص ايمــان خلقـي                                         
  

ـم           ،ـزِ پيمـــانِ ذات كبــريـائـيمرك             ـم ،شفـائي ،بر دلِ رنجــورِ بيمــارانآگَهـ آگَهـ  
  آگَهــم ،عبـدالبهـائي ،ـزاران منقَبـتآگَهـــم          با هـ ،رمــزِ بقائي ،فنــايِ آستـان اي            

  يعني اي مولي الوري چشم من و احسان تو                                        
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  مناجات شروع از آثار حضرت عبدالبهاء - 1
                                                    

  هواالبهي
  

بلند كنيـد  نياز . دست عجز و نياز به درگاه بي ابتهال است و وقت تذلّل و انكساراي دوستان الهي هنگام تضرّع و 
  :و ناله آغاز نمائيد كه

. م در بارگـاه تـو سـر و سـامان جـوئيم     ، پريشـان روزگـاري  ، به درگاه تو پناه آورده ايـم ، بي چارگانيماي پروردگار
، ما را بر عهد و ميثاق خويش ثابت و مستقيم فرما و از سهام شبهات محفـوظ دار  ، الطاف تو را نگرانيمافتادگانيم

  . ع ع. توئي مقتدر و تواناامتحان و افتتان ما را مصون دارظلّ صون و حمايت خويش جاي ده و از و در 
  192ص  5منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ج                                                 

  
     
  
  
  
  
  
4 -لَّ ثَنائُهلوح مبارك حضرت عبدالبهاء ج  

  هواالبهي                                                         
اي مشتعل به نارمحبت اهللا , چه نويسم و چه نگارم ؛ جان هواي كوي جانان دارد و دل آرزوي صعود از عالم  آب 

و ريحـان .  و گل دارد . روح مستبشَر به نفحات ملكوت ابهي است و وجدان از نسائم حدائق رحمن در كمال روح 
حقيقت ُوجود , رجاي مقامات شهود نموده و كينونت و ذات موجود , تمنّاي انعدام و فقود كه شـايد بـه فضـل و    
موهبت حضرت بي چون از جهانِ چند و چون رها يافته , در فضاي جان فزاي يزدان داخل و به ملكوت تقـديس  

عروج و صعود از بـراي ايـن عبـد در ايـن دم , چـون      رهنمون گردد . قسم به اسم اعظم و هويت قدم كه بشارت 
نفحات قدسِ صبحدم است و يا از براي گياه پژمرده , فيضِ بـاران و شـبنم اسـت . يـا رب , دعـاي خسـته دالن       
مستجاب كن . باري چه موهبتي اعظم از اين تصور توان نمود كه از اين تنگناي ظلماني خالصـي يافـت و چـون    

  بر افروخت . عبدالبهاء ع شمع در زجاجه ملكوت 
  

  205ص  5منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ج                                                                
  
  



  قسمتي از بيانات حضرت حرم درباره حضرت عبدالبهاء-15
  

از همـان   ": مـي فرماينـد   ،هاء را از دوران طفوليت بـر شـمرده  حضرت حرم شمه اي از سرگذشت حضرت عبدالب
غَر سـن بـراي پرسـش از سـالمتي پـدر و در         ايامي كه اَبِ جليلش در سياه چال طهران مسجون بـود و او در صـ

قف امـر جمـال قـدم كـرده بـود .      حقيقت به منظور اطمينان از حيات ايشان به زندان مي رفت , وجود خود را و
شرافت ذاتي و صفات ملكوتيش نظر تحسين و تمجيد كساني كه او را مي شناختند حتّي دشـمنان را بـه وجـود    
خود جلب مي نمود . وقتي حضرت بهاءاهللا به مدت دو سال هجرت اختيار كردند و محلِّ اقامتشان بر هـيچ كـس   

از سنين عمرش نمي گذشت ثقلِ بسياري از مسـئوليت هـاي عائلـه     آشكار نبود اين جوان كه بيش از يازده سال
مبارك و به حقيقت , جامعه ُي بابي بغـداد را بـر دوش خـويش حمـل مـي فرمـود و سـال بـه سـال بـر اقتـدار        
معنوي آن حضرت افزوده مي شد ؛ تا آنكه حضرت بهاءاهللا از تبعيدي كه خود بر خويشتن تحميل فرموده بودند , 

فرموده و به سبب اعتماد دائم التَزايدي كه به حضرت عبدالبهاء داشتند اغلب وظايف و مالقاتهـاي مهـم   مراجعت 
حضـرت عبـدالبهاء ... از خصوصـيات و     "حضرت حرم اضافه مي نماينـد كـه :    "را به ايشان محول مي نمودند . 

برخـوردار بودنـد و هـر چـه بـر اقتـدار       شخصيتي جذّاب و مسحور كننده و هوشي سرشار و نيرويي پايان ناپـذير  
معنويشان مي افزود مسئوليت ايشان به عنوان سپر و مدافع پدر در قبال دنياي خارج فزوني مي گرفت ... در ايام 
مسجونيت عكّا , كسي كه اغلب با مأمورين و مقامات رسمي , مالقات و مذاكره مـي كـرد و بـا مـردم از طبقـات      

نمود و با نظم و ترتيب و عدالت آنها را از سيلِ مواهب و عطايايي كـه از درگـاه جمـال     مختلف ارتباط بر قرار مي
                                14ص  204ش  پيام بهائي    "مبارك جريان مي يافت مستفيض مي فرمود , حضرت عبدالبهاء بود ... 

  
     

  
  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء ارواحنا لَه الفداء-19

اين عبد را تو مي داني كه از بدايت امر, شب و روز فكري جز به قدر وسع و عجز خويش , در خـدمت بـه امـراهللا    
. در جميـع  نداشتم و دمي نياسودم و شبي نيارميدم . هيچ شامي آرام نداشتم و هيچ بامدادي راحت فؤاد نيـافتم  

احيان , در جوش و خروش و تَعب بودم و در كلِّ اوقات در مشقّت و زحمت و حال نيز شب و روز در زحمت بـي  
نهايت بسر  مي برم و در مشقّت جان و وجدان , روز , شب مي كنم و در كلّ احيان , متضـرّع بـه ملكـوت ابهـي     

ه كـنم و بـه هـيچ وجـه از      هستم كه به زودي ترك اين قالبِ باليِ ضعيف نمايم و  سِ ملكوت توجـبه آستانِ مقد
نفسي گله ندارم و از كسي دادرسي نطلبم . اين چند روز را به خدمت عتبه مقدسه مشـغولم و جـز اعـالء كلمـه     
الهيه شب و روز مشغوليتي نخواهم . جميع اوراد و اذكار را فراموش نمودم و ورد واحد را ذكرِ مستمرّ نمودم و آن 

شر نفحات اهللا و تشويق و تحريص بر اعالء كلمة اهللا است . ادعاي مقامي ندارم و مدعي رتبـه اي نيسـتم . يـك    ن
لِ و تـاجِي  عبد مبتهلم و يك بنده متضرّع . اَعلَم انَّ العبوديةَ في عتَبةِ الساميةِ ابهي جوهرَةٌ تَتَلَئلَأُ في اكليلي الجلي

  208ص  5نتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد م              .ديةُ مطلَبي و منتَهي مقصالوهاجِ و هذا غاي



  مباركتأثير مصائب و آالم وارده بر وجود -20
در ضوضاي يزد و اصفهان كه چشم هاي مبارك همواره اشك آلود بود , هر كلمه كه از فم اطهـر يـا از قلـم انـور     
نازل مي شد, روح اميد و نشئه جديد مي بخشيد و اگر احباي ثابتين به ذيل اطهر متوسل شده , رجاي تخفيـف  

انسان را منقلب مي ساختند كه هر كس مشتاق  و شدت بال و ظهور آسايش و رخا مي نمودند به يك اشاره نوعي
بال مي گرديد . يك روز در كوچه هاي خلوت عكّا در ظل مبارك مي رفتم . با حـال پـر مـالل , مطـالبي عـرض      
كردم به اميد آنكه اراده مبارك تعلّق گيرد اين كأس بال به انتها رسد و خاطر حزين موالي حنون , قرينِ سرور و 

عرض كردم , جوابي دادند كه من قانع شوم . البته مجاب شدم اما ساكت نشدم . اما بشـنويد   حبور شود . هر چه
جناب خان , ايـن طـور    "كه در جواب چه شنيدم ؛ وجه مبارك را متوجه به من نموده با حالت تبسم فرمودند : 

 تـو چـه مـي گـوئي ؟ مـي      مصلحت است ؛ اگر اين طور نباشد احباء سرد مي شوند ؛ امراهللا پيش نميرود . حـاال 
و بعد فرمايشاتي فرمودند كه آرزو كردم كـه اكنـون در يـزد باشـم و      "خواهي من دعا كنم جام بال لبريز نشود ؟ 

  يك جرعه از آن شربت بال بچشم . 
يك روز كه باران طوالني , طوفاني شديدي باريده بود ؛ حضرت حاج ميرزا حيـدر علـي را احضـار فرمودنـد و در     

جنـاب ميـرزا ,    "ردش مدتي با عجز و الحاح , همان تقاضا را به عرض رسـانيده بودنـد ؛ مـي فرماينـد :     هنگام گ
ديدي زمين ها را  "مي فرمايند :  "بلي قـربان , ديدم .  "عـرض مي كننـد :  "ديدي چه باران شـديـدي آمد ؟ 

  چقدر آب گرفت و مرطوب
ان اگر يك بند انگشت زمين را بشكافند مي بينيـد بـاران بـه آنجـا     با اين همه طوف "بعد مي فرمايند :  "كرد ؟  

جناب حاجي هم  "نرسيده است . پس ما هم همينطور هستيم . اين باران بال در وجود حقيقي ما تأثيري ندارد . 
رزايـا   مثل بنده مجاب شده , ديگر از اين گونه مسائل عرض نكردند . في الحقيقه عالوه بر اينكه تمام اين باليـا و 

در وجود حقيقي حضرت عبدالبهاء تأثيري نداشت , همين كه احباء را در اين موارد مهموم و مغموم مشاهده مي 
نمودند , بعضي بيانات مسرّت انگيز و مزاحهاي فرح بخش مي فرمودند ؛ به طوري كه افكار احباء به كلـي تغييـر   

  مي كرد . 
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  مناجات خاتمه - 27  
  هواهللا                                                            

 ،نفـوس مباركـه را در درگـاه احـديتت    اين  قلوب آتش بار را رشحات عنايت مبذول كـن و ايـن    ،... اي پروردگار
توانـا و تـوئي   . توئي مقتدر و عزيز ومستديم دار ،قديم , قرين كن و به خلقِ عظيم . به الطافمقرّب و محبوب ساز
                                      . ع ع                         خداوند عزيز مهربان
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  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء ارواحنا لَه الفداء-10   

ممد آن و به مثابه ذره شمرد ولكن خورشيد انـور  ... باري عبدالبهاء هر چند خود را قطره داند ولكن محيط اعظم 
ل ايـن       د ؛ يعني به تأييد او . باري البتّه جسد عنصـري و قـواي بشـري , تحمـود آن . اين همه آوازها از شه بمؤي
مشقّت مستمرّي ننمايد و اگر بدرقه عنايت نبود , استخوان اين ناتوان البته مي گداخت ولي عون و صون حضرت 

ب و شكسـتگي در اعصـاب , خسـتگي        مقصود ت تَعـنصير و ظهير عبدالبهاي عليل و ضعيف بود . لهـذا از شـد ,
حاصل شد و از هجوم علل در جسم , فتور حاصل گشت ولكن الحمد هللا روح چنان قوتي يافـت كـه ايـن ضـعف     

اء به تحريـر و تقريـر خواهـد    عظيم و فتور شديد به اندك مدتي به كلّي زائل گشت . لهذا دوباره عنقريب عبدالبه
پرداخت و مقصود ديگر نيز در اين سكون و سكوت بود كه احباي الهي روش عبـدالبهاء گيرنـد و چنـان آهنگـي     
بلند كنند و ثبوت و استقامتي نمايند كه از بقا و فناي عبدالبهاء فتوري در نشر نفحات اهللا حاصل نگردد بلكه كلّ 

مثابه طيور مالء اعلي به خروش ؛ تا نفوسي كـه منتظـر فـوت و مـوت ايـن بنـده        , مانند دريا به جوش آيند و به
آستان الهي هستند , خائب و خاسر شوند و بدانند كه علو امر مبارك و سمو كلمة اهللا , منوط و مشروط به بقـاي  

  عبدالبهاء نه . 
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  زيارتنامه مبارك - 26
  

  هواالبهي                                                              
  ةٍ تَقَد تَبـجهِي بِتُـرابِ عفِّرُ وهالِ و اُعبتاال تُّلِ والتَّضَرُّعِ و التَّب اَكُف لَيكطُ انّي اَبساَهـلِ    الهي الهي ا دراكن ا ت عـ سـ

تَنظُرَ الي عبدك الخاضعِ الخاشعِ بِبابِ اَحديتَِّك بِلَحظات اَعينِ رحمانيتك و الحقائقِ و النُّعوت من اُولي االَلبابِ اَن 
سيرُ مبتَهِلٌ اليك تَغمرَه في بِحارِ رحمةِ صمدانيتك . اَي رب انَّه عبدك البائس الفَقيرُ و رقيقُك السائلُ المتضَرِّع االَ

كِّلٌ عتَوودمبلي عني عو قَو كائبةِ اَحدملي خدني عاَي بقُولُ : رو ي ناجيكو ي ناديكي , ديكينَ يب تَضَرِّعم ةِ ليكي
ني بِالفَنـاء فـي   حضرَت اَحديتك و نَور جبيني بِاَنوارِ التَّعبد في ساحةِ قُدسك و التَّبتُلِ الي ملَكوت عظَمتك و حقِّق

نـاء و البِسـني   فناء بابِ اُلُوهيتك و اَعني علَي المواظبةِ علَي االنعدامِ في رحبةِ ربوبيتك . اَي ربِ اسقني كَـأس الفَ 
ـ   لنـي فاجع و باءرِّ االَحملني غُباراً في ماجع و حرِ الفَناءاغرِقني في ب و الفَناء ثَوب     ئَتهـا اَقـدامطالَرضِ الَّتـي و لـ داء

ك العبـد فـي    بِه ذلـ ناديكعالُ . هذا ما يتالم الكَريم اَنت نَّكلي . االع زَةِ والع بيا ر كبيلفي س كُـورِ و   االَصفياءالب
و اَوق هدراشرَح ص و هر اَسرارنَو و قِّق آمالَهح باآلصالِ . اَي ر       اَنـت ك ةِ اَمـرِك و عبـادك . انـَّ دمـفـي خ هصباحد م
  الكَريم الرَّحيم الوهاب و انَّك اَنت العزيزُ الرَّئُوف الرَّحمنُ . ع ع

  
  
  
  
  دوران بيست و نه ساله مركز عهد و پيمان   -11
  
  : الهي چنين شهادت مي دهند دوران بيست و نه ساله مركز عهد و پيمانحضرت ولي امراهللا درباره    
  
... خدمت عظيم و تاريخي حضرت عبدالبهاء در جهان ادني خاتمه يافت و مأموريت مقدسي كه از طرف اَبِ  "

بزرگوارش به عهده آن وجود مبارك محول گرديده بود , پس از بيست و نه سنه به نهايت اعزاز و اجالل , اكمال 
قرن اول بهائي افزوده شد و عصر پرانوار رسولي كه از آغازش آن منادي پذيرفت . فصل مشعشعي بر تاريخ 

ملكوت در آن مشاركت و مقام فيض الهي و مشرق مواهب سبحاني , مصائب و باليايي تحمل فرموده كه احدي از 
ي و خدمت تابعان و پيروان اين ظهور اكرم كه به مشهد فدا شتافته , بدان درجه تحمل ننمود و در نصرت امر اله

به عتبه مقدسه يزداني به قيامي برخاست و به مجهودات و مشروعات عظيمه اي دست زد كه هيچ يك از 
حاميان و مجاهدان آئين رحماني بدان عرصه پا ننهاده و باالخره در ايام حيات مقدسش شاهد فتوحات و 

ديده عنصري مشاهده  رش هيچ يك بهانتصاراتي گرديد كه نه مبشّر اعظم اين امر ابدع افخم و نه شارع قدي
                                                                                   .ننموده بودند
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  بدالبهاء جلَّ ثَنائُهاز آثار حضرت ع دوم مناجات - 2
  هواهللا                                                                  

؛ . مستمندانيم , توانگر كنجمعيت خاطري عطا فرما ،پريشانيم ،مقصود اين سودائيان اي معشوق اين شيدائيان و
 ،؛ تشنگانيمهدايت كن ،؛ گمگشتگانيممت فرمامرهمي مرح ،؛ مجروح و موجوعيمني عنايت نمادردمنديم درما

شادماني  ،؛ آزردگانيمدستگير شو ،؛ افتاده ايمت بخشپرتو عزّ ،؛ ذليليمراحت و سكون ده ،؛  آشفتگانيمسيراب نما
. اين ما و به عبوديت يارانت مؤيد كن. به خدمت دوستانت موفق نحرارت و شوقي عطا فرما ،افسردگانيم ؛بخش

  . ع ع ي آمال جنان و وجداناين است منته؛ است منتهي آرزوي دل و جان
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  از دستخط هاي حضرت ورقه عليا درباره صعود حضرت عبدالبهاء-7
رزيه كبري , صعود مبارك حضرت عبدالبهاء اَرواحنا لمظلوميته الفداء آتش به  ... اگر چه مصيبت عظمي و "

نمود ولي الحمد خرمن دلها زد و بنياد هستي و نيستي را بر انداخت و قلوب را قرين احزان و آالم بي حد و پايان 
ضرت شوقي افندي را مرجع ح ،رمود و غصن ممتاز و ولي امراهللامركز مخصوص را منصوص ف ،هللا كه طلعت عهد

موجب  ،. اين فضل اعظم و عنايت اَتَم توجه جميع من في البهاء قرار داد تا امراهللا محفوظ و دين اهللا مصون ماند
نفوس مباركي  ،ت يگانه و همچنين يد موهبت الهيهزار شكرانه است و مستحق هزار حمد به ساحت قدس حضر

مِ ساطعه در افق وفاو چون اَرُج هدي در انجمن مالء اعلي مي درخشند را تربيت فرمود كه امروزه چون سنج، 
بدالبهاء حضرت ع ،ن احلي از لسان اطهر مركز ميثاق. مكرّر اين بياالئحند و پرتو افشاني مي نمايند دري و

دوازده حواري  ،فاني صعود به ملكوت باقي فرمود : چون حضرت مسيح از اين عالم؛ مي فرمودنداستماع شد
چون به كمال خلوص و فنا و انقطاع قيام بر تبليغ و نشر  ،ردود شد و آن معدود قليلا هم مداشت كه يكي از آنه

؛ لهذا به قوت روح بر فتح مدائنِ شتند و به كلّي محو در مسيح شدندنفحات الهي نمودند و از عالم و عالميان گذ
. حال چون من از اين جهل و ناداني زائل و متالشي گشت مود و ظلماتقلوب موفق شدند و انوار حق احاطه ن

ر باهر و الئحند و د ،يك چون كوكبِ ساطع از افقِ وجودپنجاه هزار اَو اَزيد نفوس مباركه دارم كه هر  ،عالم بروم
طالبان  ان جانفشانند و؛ شجره امر را حافظو والء جوهر وفايند و ساذج حب؛ ثبوت و استقامت چون جبل راسخ

. باري چون به موجب تعاليم جمال ابهي و گر مالحظه نمائيد كه چه خواهد شد. ديحقيقت را هاديان و راهبر
عالم جنّت ابهي گردد و اين خارستان جفا , گلشن و گلزار وفا شود .  ،نصائح حضرت عبدالبهاء رفتار شودوصايا و 

د و موفق گرديم ... اميد چنان است كه كلّ مؤي"   
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  مناجات از آثار حضرت ولي عزيز امراهللا-18
  هواهللا                                                                 

. مساعي نينِ اين خسته دالن را اجابت كناز عالم باال نظري به اين بندگانِ بينوا نما و آه و اَ ،اي موالي توانا
لَهيبِ فراقَت را به مياه عذبِ  ،اي وصاياي مبرَمه ات موفّق دارآشفتگان رويت را بركتي عظيم بخش و بر اجر

وب به تحقّقِ وعده هاي اندوه اين مصيبت زدگان را از صفحات قل اجرائات عظيمه در سبيلِ امرت بنشان و حزن و
. وانع حاليه را يك يك مرتفع سازم . ذوق و شوق تبليغ را در قلوب و ارواح توليد كن ومحو و زائل كن ،جانپرورت

تي و صداقت قلوب را استعدادي شديد بخش و ناشرين لواء مجيد را به خلَعِ تقديس و تنزيه و خلوص نيت و راس
. تو اوداني را به ياران عزيزت عطا كنمزين فرما . ابوابِ رخا بر وجه اهل بهاء ، آن اسيران مظلوم بگشا و عزّت ج

شاهد و آگاهي كه اين مشـــت ضُعفا جزتونجويند و حرز و موئلي جز تو نخواهند و اميد و اتِّكالي جز وعده هاي 
                     بنده آستانش شوقي       توانا و بينا و شنوا ....   . توئي مقتدر و ندارند ت نداشته وصريحه ات و تأييدات الريبيه ا

                  
  

  )چرا از اينكه در حضور ما مشرّف نبوديد , شكايت مي كنيد ؟حكايت (-14
جمال مبارك از پنجره اتاق خود نظاره مي كردند و به  ،عبدالبهاء به قصر تشريف مي بردندوقت حضرت هر 

برويد از ايشان  ،سركار آقا به اينجا مي آيند ": مي شدند به اطرافيان مي فرمودند محضِ اينكه ايشان نزديك
رفيع حضرت  وسيله احباء را متوجه مقام اين روش هميشه برقرار بود و حضرت بهاءاهللا بدين ". استقبال كنيد

جمال مبارك حضرت عبدالبهاء  ،چه پير و چه جوان ،در حضور ديگران چه مرد و چه زن. عبدالبهاء مي فرمودند
ديدار حضرت بهاءاهللا  چند روز بستري و از فيض ،ودند ... پس از پايان ماه رمضانخطاب مي فرم "سركار آقا  "را 

وقتي . ا به طرف قصر بهجي رهسپار شدمعكّبه تنهائي از  ،وز كه احساس كردم حالم بهتر شدهيك ر .محروم بودم
پاسخ داد  "؟حضرت بهاءاهللا كجا تشريف دارند": از كودكي كه در آنجا بود پرسيدم ،سيدمربه پاي پلّه هاي قصر 

 ،ند روز از فيض تشرّف محروم بوده است . چبرو به حضور ايشان عرض كن طراز اهللا "در اتاق خودشان ... گفتم : 
بسم اهللا فرمودند  ": تكودك رفت و به سرعت برگشت و گف ". ي خواهد به حضور مبارك مشرّف شوداجازه م
را شنيدم اركان وجودم از شوق و هيجان به لرزه در آمد و خودم نفهميدم  "بسم اهللا  "وقتي كلمه  ". بفرماييد

دست به  ... تعظيم كردم ويت مبارك حضرت بهاءاهللا داخل شدملّه قصر را پيمودم تا به بچطور بيست و سه پ
دست عنايت به سر و رويم كشيدند و مرا  ،. جمال مبارك به من نزديك شدهسينه در حضورشان ايستادم

صر قرار دادندمشمول الطاف و مو ح مِ بي حددر عّكا به حضور  ": دسؤال كردن ،. سپس از احوالم جويا شدهراح
 ،تبسم كرده "الزم ايشان هستم . شب و روز م ،قربان ": ... عرض كردم "خير ؟ سركار آقا مشرّف مي شويد يا 

  "؟دپس چرا از اينكه در حضور ما مشرّف نبوديد شكايت مي كني ": فرمودند
  ) در ايام تشرّف ايشان در ارض اقدس برگرفته از خاطرات جناب طراز اهللا سمندري ( ايادي امراهللا     
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  ساعاتي پس از صعود  -24
وقايعي در شهر حيفا روي داد  كه  1921نوامبر  28پس از صعود حضرت عبدالبهاء تقريباً در ساعت يك صبح 

بيش از هر امر ديگري از ميزانِ پيروزي حضرت عبدالبهاء در مركز جهاني بهائي حكايت مي كند. يك روز پس از 
اتمي كه شهر هرگز نديده بود، در عقب عرش صعود ، جمعيتي مركّب از هزاران نفر از هر نژاد و مذهب با غم و م

مبارك از كوه كرمل باال مي رفتند و نمايندگان دولت انگليس و ديپلمات ها و رؤساي جميع فرقه هاي مذهبي 
در منطقه در صف جلوي مشايعت كنندگان بودند و برخي از ايشان در مراسم روحاني در مقام حضرت اعلي 

، ناگهان عموم را آگاه كرد كه ازه گرد آمدنددي كه در تشييع جنو غير مقي شركت نمودند . چنين جمع متّحد
، مظهر اتّحاد و اتّفاق و نمونة رزمين پر از اختالف و خشم و ستيزنفس مقدسي را از دست داده اند كه در آن س

ن احساس محبت و وحدت بود و بر هر بيننده اي حقيقت وحدت عالم انساني را كه حضرت عبدالبهاء بدو
  .خستگي اعالن فرمود به اثبات مي رسانيد

. در همان شبي كه حضرت باب به مالحسين عصر رسولي امر بهائي خاتمه يافت با درگذشت حضرت عبدالبهاء
اظهار امر فرمود حضرت عبدالبهاء متولّد شد . حال پس از هفتاد و هفت سال  به اراده الهي حياتش به آخر 

عصري بود كه هيچ فتح و ظفري در  "سولي كه حضرت ولي امراهللا درباره اش فرموده اند :رسيد  و پايان عصر ر
. هزاران هزار ، فرا رسيد"كوه و جاللش برابري نتواند كرد حال و آينده هر چند درخشنده و تابناك باشد با ش

، به تدريج پديدار آفريدهسال در آينده خواهد گذشت كه قواي مكنونه اي كه اين قوه خلّاق در وجدان انسان 
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  لبخند او  شعر    -13
  شعري از جناب هوشنگ محمودي در وصف حضرت عبدالبهاء                                                           

  بر فَرازِ قلّه هاي اوجِ بابِ آسمان 
  بر كمال تارك مهرِ سپهرِ جاودان

  مي درخشد يك ستاره در لباس آفتاب
  يا كه يك خورشيد در جامِ وجود

  يا شهنشاهي به بر كرده لباسِ بندگي
  يا كه آقايي به تن كرده قباي بردگي
  آن كه خود , خورشيد عالمتاب هست

  هر چه هست مي درخشد آفتابِ هيكلش بر



  در عبوديت , غالمِ بندگان
  در حضورِ بندگان , چون برده , بي نام و نشان

  پيشِ درياي وجود ،يا چو قطره
  پيشِ روي آفتاب ،يا چو ذره
  قصه كوته
  بنهاده تاج بندگي ،بر سرَش

  برگزيده افتخارِ بندگي
  رحمت پروردگار ،ابر فضلش

  ره گشاي بستگان ،دست بازش
  غمگسارِ غُصه ي بيچارگان ،شاشك چشم
  عقده گشاي اندوه افتادگان ،خنده اش
  چون صبحِ ديدارِ بهار ،چهره اش
  شاد شاد

  مي درخشد از نگاهش پرتوِ رازِ حيات
  پرتوِ عشق و وفا
  پرتوِ صلح و صفا

  ذره هاي عالَمِ هستي به عشقش پايدار
  پايه هاي عالَمِ امكان به مهرش استوار

  است اسماء خدا بر حولِ اوآنكه دوار 
  سرِّ حق بر كشف اسرار مقامش سرگشاست

  قُرَّةُ العينِ جمال كبرياست
  مطلع الهام ماست ،حرزِ عالم

  آنكه اُسطُرالبِ اَسرارِ خداست
  حضرت عبدالبهاست  ،غصنِ اعظم ،سرِّ اَقوم

  حضرت عبدالبهاست
  
  
  
  
  
  



  )سكوتحكايت (-12
 ،ندان كه من بدان خو گرفته بودمم. در اجتماعات و حوزه دانشبرجسته ديگر هيكل اقدس سكوت بود امتياز

. براي شاگردان مدارس , قضات , اطباء , وعاظ و سياستمداران , حاضر جوابي و سكوت قابل بخشيدن نبود
ود مي دانستند كه شُهرَتشان شوخي كالم موجب محبوبيت و شهرت است . البته هر يك در رشته مخصوص خ

بسته به اين وسائل است كه در موارد مختلفه بايستي بكار برند ؛ ولي طرز مالقات حضرت عبدالبهاء با طالبين 
حقيقت و يا نفوسي كه براي مكالمه و مفاوضه مي آمدند و طرز تلّقي هيكل مبارك با حوادث و پيش آمدها به 

ارجي بود ؛ والّا دائماً در را ابتدا با سكوت , جواب مي فرمودند ؛ البتّه سكوت خكلّي با ديگران فرق داشت . سائل 
طرف را تشويق بر تكلّم مي نمودند و خودشان با نهايت ادب و رأفت به همه گفته ها گوش مي دادند .  ،باطن

ل مبارك چنين نبودند ؛ در مي شنوند ؛ ولي هيك جوابي فوري ساخته و پرداخته ،غالباً مستمعين براي هر سؤالي
محضر مبارك هرگز به طالب حقيقت آن فشار و ناراحتي مخصوصي كه براي جويندگان حقيقت روي مي دهد , 

. هرگز به محض سؤال , جواب خود را نمي شنيدند ؛ بسياري را   شنيده ام كه مستمعين به ظهور نمي رسيد
يافتم ؛ حالت وجود اقدس به مراتب بيشتر از اظهار خوبي هستند , ولي هرگز چون هيكل مبارك مستمعي ن

عاطفه و مجذوبيت بود كه نسبت به كلمات گوينده ابراز مي فرمودند ؛ مانند اين بود كه گوينده و شنونده يك 
نفر   بودند . ايشان چنان خود را با گوينده يكي مي دانستند كه گويي دو روح به يكديگر اتصال يافته , نيازمندي 

كلمات را از بين مي بردند ... عيناً همين بود ؛ حضرت عبدالبهاء گوئي با گوشهاي خود من به گفته هاي من به 
گوش مي دادند ... در اثر تشويق هيكل مبارك , زائر آنچه داشت ابراز مي داشت و هر چه در بطون روح و قلبش 

مات خالي مي گرديد , حضرت عبدالبهاء فوراً به براي مدتها پنهان مانده بود , ظاهر مي ساخت و همين كه از كل
جواب بر نمي خاستند ؛ سكوت مي فرمودند , وعظ نمي كردند , نصيحت نمي نمودند , كمي چشمهاي مبارك را 
مي بستند ؛ گوئي از جهانهاي پنهان الهي منتظر تأييد و هدايت رباني هستند و سپس در اعماق روح گوينده , 

با لبخندي كه قلب را آب مي كرد به چهره سائل مي نگرستند و باالخره وقتي كالمي مي تفحص مي فرمودند و 
فرمودند و يا جمله اي ادا مي نمودند , كلمات به قدري غير منتظره و گاه به كلّي غريب و خارج از موضوع به 

اين گونه اجوبه نظر مي رسيد كه سائل ابتدا حيران مي گرديد ولي همه وقت خود من احساس مي نمودم كه 
  ... د  و فهم ظاهر اثر و نفوذ مي كردمبارك به اعماق روح و دل مي نشست و بلكه عميق تر از ح

  به نقل از كتاب درگه دوست نوشته هوارد كلبي آيواز                                                                 
  
  
  
  
  
  
  



25-لَّ ثَنائُهلوح مبارك حضرت عبدالبهاء ج  
تأسي به عبدالبهاء كن . مالحظه نما كه از زمان طفوليت تا نهايت ، در باليا و محن شديده بوده . يك بلية او 
چهل سال حبس عكّاست و بر اين قياس كن ؛ لكن هميشه صبور و شكور بود و اين باليا را به نهايت سرور 

نمود و من به درگاه الهي تضرّع و زاري نمايم و تو را راحت و وسعت و شادماني خواهم . در عالم  تحمل مي
وجود به جهت خدمت امور مهمة عظيمه بايد تحمل صدمات و مشكالت نمود ؛ علي الخصوص اعظم موهبت 

دد و صدمات شديده عالم انساني نداي به مكلوت الهي . يقين است كه انسان در درياي محن و آالم غرق گر
خورد ولي عاقبت ظلمت باليا زائل گردد و نور موهبت كبري بدرخشد . در حواريين حضرت مسيح مالحظه نما 
كه به چه آالم و محني مبتال شدند ولي عاقبت آن باليا موهبت كبري بود ؛ حتّي كشته شدن سبب حيات ابديه 

اليا نشاط و انبساط حاصل كن ؛ زيرا دليل بر نجات است . بود . پس محزون مباش ؛ دلخون مگرد ؛ بلكه از اين ب
بدان اعظم خدمت نداي به ملكوت اهللا است و اين منصب عظيم را اگر جميع عالم جمع شوند از انسان سلب 
نتوانند . لهذا به اين خدمت عظيم تشبث نما كه عزّتش ابدي است و بقايش سرمدي و اين است صفت عبدالبهاء 

  تهي آرزوي عبدالبهاء و اين است حيات دل و جان عبدالبهاء ...و اين است من
 110 , 109ص  5منتخبات مكاتيب ج                                                                                     

 
 
  
  

  آرزوي حضرت عبدالبهاء - 16
محبوب باوفايش عميقي هستند و اسمعيل آقا خادم . معلوم بود كه در فكر پس از استراحت در باغچه قدم زدند

: تقريبا بيست روز قبل از صعود موالي عزيزم نزديك باغچه بودم كه صداي مبارك را چنين حكايت مي كند
شنيدم يك نفر از احباي قديم را صدا نموده ، مي فرمودند بيا تا با هم از صفاي اين باغ لذّت ببريم . نگاه كن كه 

ز ؛ اين محل منبت با طراوت چند سال قبل يك تل سنگي بود و امروممكن است چه كارهائي بكندروح وفاداري 
. آرزو دارم كه بعد از من احباي عزيز متحداً به خدمت امر الهي قيام كنند و به با گل و رياحين سبز و خرّم است

  .روح خواهند بخشيدخواست خدا چنين خواهد شد . عنقريب اشخاصي مبعوث خواهند شد و به عالم 
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  قسمتي از الواح مباركه وصايا- 5
مظلوم چون آهنگ مأل اعلي نمايد و به جهان پنهان شتابد و  ، اين طير بال و پر شكسته واي ثابتان بر پيمان

كه از سدرة تقديس    روئيده  ، بايد افنان ثابته راسخه بر ميثاق اهللات اطباق قرار يابد يا مفقود گرددجسدش تح
و تبليغ امراهللا و  ، با حضرات ايادي امراهللا عليهم بهاء اهللا و جميع ياران و دوستان بِاالتّفاق به نشر نفحات اهللاند

  ترويج دين اهللا به دل و جان قيام نمايند ، دقيقه اي آرام نگيرند و آني استراحت نكنند ...
. اين عبد مظلوم ؛ زيرا اس اساس است. بايد امر تبليغ را مهم شمردام اهم امور هدايت ملل و امم استدر اين اي
اي آرام نيافت تا آن كه صيت امراهللا آفاق را احاطه نمود و . دقيقه تشويق مشغول گرديد وز به ترويج وشب و ر

اين است . اين است شرط وفا و ران الهي نيز چنين بايد بفرمايند. ياابهي خاور و باختر را بيدار كرد آوازة ملكوت
  .مقتضاي عبوديت آستان بها

  11- 10الواح وصايا صص 
  
  
  
  

  )سركار آقاحكايت  ( -6
ل اجالل مي فرمودنـد ذكـر كـرده    از وقايعي كه ابوالقاسم در ارتباط با مواردي كه جمال مبارك به باغ رضوان نزو

  :است
الح يك مرتبه جمال مبارك در اطاق خود در باغ رضوان جالس بودنـد و ابوالقاسـم بـا     عمـوي حضـرت   (  عبدالصـ

البـاب كـرد و اجـازه     . مردي به نام ميرزا موسي دقَبود در اطاق تحتاني حضور داشتند ) كه به باغ آمدهعبدالبهاء
آقا است ، ميـرزا موسـي   « ، ضور جمال مبارك رسيد و گزارش داد. باغبان دم در رفت و بعد به حخواست تشرّف
، . ديگران اسم دارند. فقط يكيآقا يكي است« يستند و فرمودند : ال مبارك به دقّت به ابوالقاسم نگرجم» است . 

  ».. فقط آقا آقا است. آقا سر اهللا اعظم است. آقا غصن اعظم استاما آقا يكي است
. جمال مبـارك  هديك موقع ديگر جمال مبارك ابوالقاسم را هدايت فرمودند كه كاري را براي ايشان انجام د

و حضرت عبدالبهاء هر دو در باغ رضوان بودند . حضرت عبدالبهاء درست بعـد از آن ابوالقاسـم را ديدنـد و بـه او     
فرمودند كه به عكّا برود و براي شام غذا بياورد . باغبان به حضور حضرت بهاءاهللا رفت و آنچه را كه حضرت مولَي 

بسـيار  « فرمودنـد :  رك معروض داشت . جمال مبـارك در جـواب ابوالقاسـم    الوري فرموده بودند به حضور مبا _
ت مانند اين . هر چه سركار آقا مي گويند بايد انجام بدهي . هر آن چه كه سركار آقا بگويند درسخوب بايد بروي

مر سـركار آقـا   . هيچ تفاوتي بين فرامين من و اوارت از اوبارت از من است و من عبا. او عاست كه من گفته باشم
  ».وجود ندارد

  
  بيانات شفاهي سه نفر از زائرين ( هربرت هاپر پاريسي ـ توماس بريكول ـ ايزابال بريتينگهام )      



  خاطراتي از حضرت عبدالبهاء-21
سـاختن آنهـا بـه تبعيـت     بارها شاهد بودم كه ايشان ابداً از قوه روحاني براي خيره و متحير ساختن افراد يا ملزم 

روحاني از آن چه كه باطناً آمادگي اش را نداشتند ، استفاده نمي فرمودند . هر قدر استعداد و پذيرش فرد بـاالتر  
بود ، ظهور قوه روحاني كه حضرت عبدالبهاء نشان مي دادند ، نيرومند تر و شديدتر بود . به ايـن ترتيـب ژوليـت    

م كرد ، بر تجليات شگفت انگيز و با شـكوه حضـرت عبـدالبهاء كـه چنـدين      تامپسون كه شمايل مبارك را ترسي
مرتبه بر او تابيد شهادت داده است . خانواده كيتي كه حضرت عبدالبهاء چند هفته را با آنها گذراندند ، با روحيه 

كـه  مشابهي همين گواهي را داده اند . مي ماكسول يك مرتبه به من گفت در يـك موقعيـت مبـارك و مقـدس     
حضور حضرت عبدالبهاء بوده ، آن چنان در معرض تجليات هيكل مبارك قرار گرفته كه هرگز تـالش نكـرده آن   

  حالت را توصيف نمايد .
اما حضرت عبدالبهاء با نفوسي كه نگرش مادي داشتند ، مانند پورتر سارجنت ، در همان سطح و همـان حـال و   

يز در ميهماني خانم پارسون مالقات آن حضرت با سفير تركيه را هواي خودشان روبرو مي شدند . در واشنگتون ن
مشاهده نمودم . وضعيت موجود صرفاً معاشرت و مؤانست بود و حضـرت عبـدالبهاء نقـش مـولي الـوري را ايفـاء       
نكردند ؛ بلكه نقش ميهماني را بازي كردند كه تابع موقعيت موجود بود . هر نفسي كه مانند من به اطـاق بـزرگ   

ش نظر مي انداخت ، مشاهده مي كرد كه حضرت عبدالبهاء گوشه اي نشسته و با سفير به رد و بدل كـردن    پذير
لطفيه ها و داستانهاي خنده دار مشغولند و در سيماي مبارك ابداً اثري از قوه روحاني مشاهده نمـي شـد ؛ زيـرا    

كـه بـراي معاشـرت و ايفـاي يـك نقـش       حضور ايشان در آن جمع در وهله اولي براي اهـداف روحـاني نبـود ؛ بل   
  اجتماعي بود .

حضرت عبدالبهاء مسلماً همه چيز براي همه كس بودند . ايشان متغير و تابع شرايط بودند . اگر كسي خـودش را  
ببيند ، ايشان در نظر او همان گونه جلوه مـي كردنـد ؛   »   پيرمرد دريا « آماده كرده بود ايشان را فقط به عنوان 

نفوسي مهياي آن بودند كه ايشان را باالتر از اين مشاهده كنند ، ميزان پذيرش و استعداد آنها بـه همـين    اما اگر
  ميزان باالتر مد نظر قرار مي گرفت و به همان تناسب با آنها روبرو مي شدند .                                      

  
  كاب استنوود –طراتي از حضرت عبدالبهاء خا                                             

            
 
  

                                                                 
  
  
  

              



  شرح صعود ( قسمت اول ) -22
روزي حضرت مولي الوري از اطاق خلوتي كه اخيراً در باغچه آن توقف مي فرمودند تشريف فرما شـده فرمودنـد :   

اهل بيت مبـارك چـون    "خواب ديدم كه جمال مبارك تشريف آوردند و فرمودند كه اين اطاق را خراب كن .  "
مايل نبودند كه حضرتش در شب ، تنها در اطاق دوردستي استراحت فرمايند ومايل بودنـد كـه در بيـت مبـارك     

تعبير خواب اين باشـد كـه آن    قربان همين طور است چنين گمان مي كنيم "استراحت نمايند ، اظهار نمودند : 
پس از استماع اين عرايض تبسمي فرمودند و از آن چنان بر  "اطاق را رها نموده ، در بيت نزول اجالل فرماييد . 

  مي آمد كه مقبول واقع نشد . بعد معلوم شد كه مقصود از اطاق ، هيكل مباركش بود .
عروسي خسرو امروز بايد بشود اگـر   "صبح جمعة اخيرِ توقف مبارك در اين جهان ، به صباياي مبارك فرمودند : 

... براي صـلوت ظهـر جمعـه ، جـامع      "شما مشغوليد خودم تهيه الزمه را خواهم ديد ؛ زيرا بايد امروز واقع شود 
هر جمعه مرحمت مي فرمودند منتظر بودنـد   تشريف بردند . درحين خروج فقرا براي دريافت بخشش مقرّري كه

  .  ه هر يك ، يك سكّه عنايت فرمودند؛ اين روز بر حسب عادت با وجود كثرت تَعب ، ايستادند و به دست مبارك ب
... صبح شنبه زود از خواب برخاستند و به اطاق چاي براي صرف چاي تشريف آوردند . جبه خز حضـرت بهـاءاهللا   

خيلي به اين جبه عالقه داشتند ؛ غالباً وقتي كـه احسـاس سـرما مـي كردنـد و يـا احسـاس        را خواستند . چون 
كسالتي مي نمودند آن را دوش مي كردند . بعد به اطاق مبـارك مراجعـت و روي رختخـواب اسـتراحت نمـوده،      

. ايـن  چيزي روي من بيندازيد خيلي سردم است . ديشب خوب نخوابيدم احساس سردي مي كـردم   "فرمودند : 
بعد از اين كه چندين پتو انداخته بودند ، جبه خزي كه بيـرون آورده   "خيلي مهم است . ابتداي نقاهت ماست . 

بودند خواستند و فرمودند كه روي مبارك بيندازند . آن روز قدري تب عارض شـد . طـرف عصـر درجـه حـرارت      
حـالم   "واستند . صبح يكشنبه فرمودند : بيشتر شد . ليكن شب ، تب قطع شد و بعد از نصف شب قدري چاي خ

اء را بـه      "خوبست مثل هميشه بر مي خيزم و با شما در اطاق چاي ، چاي مي خورم ...  بعد از ظهـر ، تمـام احبـ
مقام اعلي فرستاند ؛ زيرا به مناسبت روز مبعث عبدالبهاء يعني اعالن كتاب عهد ، يكي از مسـافرين پارسـي كـه    

ود جشني برپا نموده بود ... چهار داماد مبارك و روحي افندي در مراجعت از مجلـس از كـوه   اخيراً از هند آمده ب
 "كرمل مشرّف شدند . عرض نمودند كه صاحب جشن از تشريف نداشتن مبارك متأثّر بود . بـه آنهـا فرمودنـد :    

هـيچ اهميتـي بـه غيبـت      نبايـد من آن جا بودم اگر چه جسد من غايب بود ، روح من در بين شماها بود . احباء 
  ". جسدي من بدهند ، روحاً من هستم و هميشه در بين دوستان خواهم بود اگر چه خيلي دور باشم

همان شب از صحت يك يك اهل بيت مبارك و مسافرين و احباي حيفا سؤال فرمودند . همـين كـه عـرض شـد     
  .كلمات مبارك راجع به احبايش بودآخرين و اين  "خيلي خوب ، خيلي خوب .  "همه سالمند ، فرمودند : 

خيلـي حـالم    "شب ساعت هشت فرنگي قدري غذا ميل فرمودند و در رختخواب استراحت نمودنـد . فرمودنـد :   
و به همه امر فرمودند كه بروند و استراحت كنند ؛ مع ذلك دو نفـر از ورقـات مبـارك در حضـور      "خوب است . 

ي بدون آثار تب در نهايت آرامي به خواب رفتنـد . سـاعت يـك بعـد از نصـف      ماندند . آن شب حضرت مولي الور
شب بيدار شدند و به جانب ميزي كه در اطاق بود قدم زدند . قدري آب ميل فرمودند . بعد يكي از پيراهن هـاي  

حـا  سپس به رختخواب عودت فرمودنـد . ورقـه مباركـه رو    "خيلي گرمم است .  "شب را بيرون آورده فرمودند : 



خانم پس از چندي تشريف بردند و ديدند كه در نهايت آرامي استراحت نموده اند . در صورت ورقـه مباركـه كـه    
به سختي نفس مي كشم ، بيشـتر هـوا    "نظر فرمودند امر نمودند كه پرده هاي پشه گير را باال كنند و فرمودند : 

نشسته ، قدري از آن ميـل فرمودنـد . دوبـاره    قدري گالب آورده شده . در رختخواب بدون كمك  "مي خواهم . 
غذا بخورم وقتي كه من در حال  "استراحت كردند . قدري غذا آورده بودند با يك صداي واضح شمرده فرمودند : 

يك نظر غريبي به كل فرمودند . وجه مبارك به قدري آرام بـود و از وجنـات مبـارك بـه طـوري آثـار        "رفتنم ؟ 
 .از نظر عزيزانش غيبت فرمودنمودند به خواب تشريف برده اند .  سكون هويدا كه همه فرض

چشماني كه به نظر محبت و رأفت به عالم انساني چه دوست و چه دشمن نظر مي فرمود ، بسته شد . دسـتهايي  
ت شـد.  كه هميشه براي احسان به فقراء و محتاجين ، به ناتوانان ، عجزه ، كوران و بيوه زنان دراز بود ، بي حركـ 

پاهايي كه با يك عزم راسخي در خدمت دائمي به رب حنون ، منزل ها طي نموده بودند ، حـال سـكون اختيـار    
كردند . لب هايي كه با آن فصاحت و بالغت در راه خدمت ابناء ماتم زده بشر تكلم مي نمودند ، خاموش گشـتند  

كار ايستاد . روح پر جاللش از عـالم ترابـي صـعود    . قلبي كه با آن قوت و شدت محبت براي نوع انسان مي زد از 
فرمود و از ظلم و ستم دشمنان حقيقت و زحمات متوالي هشتاد سال پر طوفـان پـر مشـقّت بـراي خيـر عمـوم       

  .اري شهادت طوالني حضرتش منتهي شدرهايي يافت . ب
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  شرح صعود ( قسمت دوم ) -23

  
آن چه در ذيل مي آيد وقايع شب صعود مبارك مي باشد كه توسط كورتيس كلسي از احبـاي غربـي كـه مـدت     

  محضر حضرت عبدالبهاء زيست نقل شده است :زيادي در 
حضـرت مـولي    "،  "برخيزيـد ، برخيزيـد    "تاريخ ، بيست و هشت نوامبر را نشان مي داد . فريادي شنيده شـد  

شتابان به سوي بيت مبارك دويدم . موقعي كه وارد بيت مبارك شـدم ، حاضـرين    "الوري ، حضرت مولي الوري 
ي ديوانه وار مي گريستند . مي بايست عمالً راه خـود را از ميـان جمـع نـاالن و     در اطاق اشك مي ريختند و برخ

گريان كه اكثراً ايراني بودند باز كنم . وقتي به اطاق مبارك رسيدم ، دكتر كروگ كنار تختخواب ايشـان ايسـتاده   
ر كروگ پلك هاي سپس دكت "حضرت مولي الوري هم اكنون صعود فرمودند . "بود . او رو به من كرده و گفت : 

مبارك را بست . چند لحظه اي ساكت ايستادم و به آن هيكل مهيمن خيره شدم ، كسي كه به زندگي مـن نـور   
  تابانده بود ؛ چقدر همواره در جوار ايشان احساس خوبي داشتم . 

خداونـد    مـي   در اطاق اصلي مياني غوغايي به پا بود . برخي از نفوس به صداي بلند گريه مي كردند . گـويي از  
پرسيدند كه چرا بايد چنين اتفاقي روي دهد ؟ حاال كه حضرت مولي الوري صعود فرموده اند ، امـر مبـارك چـه    



خواهد شد ؟ وجود مباركي كه مي توانست به آن سؤاالت پاسخ گويد ، در آن سـوي اطـاق بـود . حضـرت ورقـه      
تسلي مي دادند و رنج و الم آنها را مـي كاسـتند .    مباركه عليا با آرامش مشي مي فرمودند و آن نفوس محزون را

متانت ايشان ، استواري ايشان ، جريان مداوم امواج محبت از سوي ايشان اين اطمينان را      مي بخشيد كه امر 
  مبارك دچار وقفه نخواهد شد .

ي بردند. نفوس حضرت مولي الوري حتي در صعود خود مورث وحدت بودند و اصل وحدت عالم انساني را پيش م
از جميع اطراف حيفا ، فقير و ثروتمند ، پهلو به پهلو به سوي بيت حضرت عبدالبهاء جايي كه تابوت قرار داشـت  
در حركت بودند . سايرين از فواصل بعيده جهت حضور در مراسم تشييع رمس مطهر آمده بودند. مندوب سـامي  

اورشليم ، ترك ها ، كردها ، اعراب ، يونانيـان ، مصـريان ،    فلسطين ، سر هربرت ساموئل ، حاكم فينيقيه ، حاكم
آلماني ها ، سوئيسي ها ، امريكايي ها ، ايراني ها ، انگليسي ها ، بخشي از فوران خود جـوش تكـريم بـه حضـرت     
عبدالبهاء بودند . جمعيت انبوه متحرك به جمعي حدود ده هزار نفره تبديل شـد . گـويي حضـرت مـولي الـوري      

كوه ايستاده با بازوان گسترده ، انبوه جمعيت را چون يك عائله به سوي هم مي كشند . حتـي رهبـران    روي قله
  مذهبي ، كشيشان ، كاتوليك هاي رومي و ... در كنار زعماي جامعـة مسلمـانان و  

مسـجون  رهبران يهودي گام بر ميداشتند . آنها در محبت و تكريم نسبت به نفسي كه مي دانستند به عنوان يك 
منفور به فلسطين آورده شد و با محبت عميق و خدمت بالقيد و شرط به همه از درون قيود ظلـم و سـتم قيـام    

  كرد ، متّحد بودند . 
... نفوس از جبل كرمل به آهستگي باال مي رفتند و تابوت حامل رمـس حضـرت مـولي الـوري را از دسـت هـاي       

خار حمل تابوت ، ولو براي اين كه يك لحظه ، با يكديگر رقابـت  گشوده ديگري تحويل مي دادند . مردم براي افت
خـدايا ، اي خـداي    "مي كردند . آنها بهائي نبودند . مدت دو ساعت آنها پيش رفتند بسياري زاري مي كردنـد :  

 در نيمـه راه مقـام حضـرت اعلـي ، گروهـي از      "من ، پدر ما ، ما را ترك كرد ، پدر ما ، ما را ترك گفته اسـت .  
پسران پيشاهنگ ، حلقه اي گل روي تابوت گذاشتند ... وقتي كه باالخره جمعيت متحرّك انبوه به حديقة محـل  
مقام حضرت اعلي رسيد ، تابوت كه با شال خوش رنگ ساده اي تزيين يافته بـود روي ميـز    سـاده اي كـه بـا      

اگون با ابراز محبت براي آخـرين دفعـه بـه    پارچه سفيد رنگي پوشيده شده بود ، به آرامي گذاشته شد . افراد گون
يار عزيز از دست رفته شان به هم فشرده شده ، به تابوت نزديك شدند . نُه نفر بـه سـخنراني در مـدح و تكـريم     
ايشان پرداختند و اين تكريم آن چنان شايسته بود كه نيازي به ناطق بهائي پيدا نشد . سپس تابوت با احتياط از 

شد و روي شانه هاي عريض خادم مقام قرار گرفت . وي آهسته به درون مرقدي قدم گذاشـت  روي ميز برداشته 
كه در اطاق مجاور محل استقرار رمس حضرت اعلي قرار داشت . تنها يك مرد          مي توانست تابوت را پائين 

مـرد نيرومنـدي بـود ،     ببرد ، چه كه جا براي فرد ديگري وجود نداشت . بعد از مراسم تشييع ، همين خادم كـه 
تو مرد  "دريافت كه چرا روز قبل از صعود مبارك ، حضرت مولي الوري سؤال حيرت بخشي از وي نموده بودند : 
  "نيرومندي هستي ، نمي تواني مرا به جايي حمل كني كه بتوانم بياسايم ؟ از اين جهان خسته شده ام . 
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  ضميمه
  

  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء  
 چندي است بيمارم و از زندگاني اين جهان بيزارم و سير در جهان ديگر آرزو دارم . اگر ترك اين آشيان نمودم "

و به جهان ملكوت شتافتم فراموش  مكن , خاموش منشين , آرام مجو , وصاياي من به خاطر آر , پند گوش كن 
, كاري كن كه در جهان ملكوت جلوه نمايي و رخ به فيض بهاء و نور ميثاق بيارايي . جلوه جسماني دمي است و 

شبنمي قناعت منما . ترا فراموش ننمايم , نـه  درياي سرور اين خاكدان فاني شبنمي . همت بلند نما و به دمي و 
  "در اين جهان و نه در جهان ديگر .

  210ص  5منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد                                                                 
  
  
  

  تالوت الواح وصايا
اء جمـع بودنـد و در اطاقهـاي      روز يكشنبه بود و فرداي مجلس تذكّرّ چهلمين روز صعود در بيت مبارك ، احبـ ،

جنب نيز خانمها و اهل حرم در پس پرده هاي آويخته و درهاي نيم بسته حاضر و جمعي نيز از بهائيـان آمريـك   
از زن و مرد حضور داشتند و قرار بود لوح وصاياي حضرت عبدالبهاء تالوت شـود . سـه لـوح را كـه هـر يـك بـه        

حضرت عبدالبهاء نوشته شده بود ، يكي از دامادهاي مبـارك بـه مجلـس آورد و در حضـور      هنگامي به خط خود
كلية احباء و ياران به جناب ميرزا يوسف خان وجداني همداني براي  تالوت داد و ايشان بپا خاستند و بـا صـوت   

سي حزن انگيـز و ايـن بنـده    بلند ولي حزين شروع به تالوت يكي از الواح وصايا را نمودند . محفلي غم آور و مجل
زار زار مي گريستم و آني راحت نداشتم . تالوت لوح وصايا بيش از سه سـاعت بـه طـول انجاميـد . چـون ميـرزا       
يوسف خان وجداني از تالوت خسته شد ، بقيه را آقا محمد تقي اصفهاني كه يكي از تُجار مصر بود تالوت نمودند 

ن بقيه را تالوت نمـودند و آخـرين لـوح آن را مجـدداً ميـرزا يوسـف خـان       . ايشان هم با صداي بلند و لحن حزي
تالوت كردند ... قرائت الواح وصايا از صبح الي يك بعد از ظهر به طول انجاميـد و البتـه هـر بهـائي آن را تـالوت      

انـد و بـاالخره    نموده است و مالحظه كرده اند كه چقدر نسبت به اتّحاد و اتّفاق و يگانگي احباء توصـيه فرمـوده  
منصوب نمودن حضرت شوقي افندي به جانشيني خودشان و ايشـان را غصـن ممتـاز ناميـده انـد و ولـي امـراهللا        
خطاب فرموده اند و مخالفت با ايشان را مخالفت با خدا قلمداد فرموده و اهـل بهـا را بـه اطاعـت و احتـراز از دو      

  دستگي امر فرموده اند .
نامه مبارك حضرت عبدالبهاء ، يكي از احباء در خاتمه مجلس خطابه بسـيار غرائـي   پس از خاتمه تالوت وصيت  

ايراد نمود . وقايع ناگوار و جانگداز صعود را بيان داشت و در آخر از انتصاب حضرت شوقي رباني سخن بـه ميـان   



در آن جا اتّفاق افتـاده   آورد كه بسيار مهيج و مؤثّر بود و سپس كليه احباب به اطاقي كه صعود حضرت عبدالبهاء
     بود ، براي زيارت وارد شدند و شمايل مبارك و تاج ايشان را زيارت نموده و مي گريستند .                                           
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  حكايت
در ضيافت عظيمي كه سر ريچارد و ليدي ستاپلي به افتخار حضرت عبدالبهاء دادنـد، يـك قطعـه شـيريني           

بزرگ آوردند و در روي آن كبوترهاي سفيد مصنوعي گذارده بودند. به هر يك از حضار يك كبوتر به يادگار مـي  
ن اين يادبود ها هر كس بايد متـذكر وظـائف   دادند و آنها را مناديان صلح اعظم مي ناميدند و مي گفتند: با داشت

انفرادي و اجتماعي خويش بوده و از دل و جان براي ايجاد صلح اكبر سعي و جديت نمايد. هر وقـت فكـر جنـگ    
در مغزتان حاصل مي شود او را خاموش و مضمحل نمائيد و به جاي آن افكار عالية صلح و سـالم برويانيـد. ايـن    

شما را مركز قوه اي خواهد ساخت كه به هـر كـس تمـاس يافتيـد داراي همـان افكـار       افكار كه زنده و محرّكند 
                                                  خواهد شد و مانند كبوتران صلح عدة شما زيادتر شده تمام روي كرة زمين را فرا خواهيد

  
  
  
  

  حكايت
اتومبيل نشسته بوديم. عرض شد ( آيا هيكل مبارك آرزو نمي كنند روزي با مسيس گرپرا در حضور مبارك در 

كاش مي دانستيد كه شماها دختران : " كه مجدد به حيفا مراجعت فرموده و در عائلة مقدسه باشند ) فرمودند
 قلوب مملو از مسرت و خوشي "عزيز من هستيد ابداً با اعضاء خانواده ام فرقي نداريد كاش اين را مي فهميديد 

شد ماها چه قدر و قيمت داشتيم كه به چنين مقامي نائل گرديم . يكي از دوستان سؤال كرد آيا با اين وضعيت 
عرض شد  "دو هزار سال است كه حضرت مسيح فرمودند  "غم آور دنيا اميد نجات و سعادت هست؟ فرمودند: 

ه است به اينكه تا چه حد هر يك و اين بست "چه وقت ملكوت خدا بر روي زمين استقرار مي يابد؟ فرمودند: 
جميع شماها اقدام و جديت نمائيد شماها مشاعلي هستيد كه با دست خود روشن نمودم. برويد و ديگران را 
روشن كنيد تا جميع بندگان خدا متحد گردند حكم شهباز قوي پنجه اي را يابند ، آنهائي كه منفرداً به خدمت 

چون جمع به خدمت قيام نمايند حكم نهر پر قوت و شدتي را يابند كه مصائب مشغولند به مثابه قطره اند، ولي 
 " روزگار و غم و اندوه و بيچارگي و غصه ابداً در مقابل آن ايستادگي نتواند. متحد باشيد متحد باشيد

آخرين صبح اقامت هيكل مبارك رسيد. منشي ها و جمعي ديگر از احباء حاضر براي حركت بودند ولي هيكل 
مبارك با كمال آرامي و سكونت به تحرير مشغول بودند. چون ساعت حركت خط آهن نزديك شد مضطرب 



و باز مشغول شدند. ناگهان  "كارهاي مهمتري هست  "شديم. حضرت عبدالبهاء سر از تحرير برداشته فرمودند: 
ت زردشت يگانه و پاك مردي نفس زنان وارد شد دسته گل معطري آورده تعظيم كرد و عرض نمود ( بنام حضر

دسته گل را برداشته يكي از گلها را به سينة او زدند و به يك يك از حضار  (معترفم كه تو شاه بهرام موعودي 
كه در حال تعجب و شگفتي بي اندازه ايستاده بودند گل مرحمت داشته و به هر كدام عطر گل بسيار خوشبويي 

  .ثاق در افق شهر لندنزدند. اين بود آخرين واقعة اقامت كوكب مي
پس از آنكه از خانة ما خارج شدند كاغذي از يكي از احباء كه داراي مقام معتبري در ادارات حكومتي بود رسيد. 
اين شخص در حضور مبارك به سر برده بود در كاغذش اشاره نموده بود به اينكه برخي دشمنان حضرت 

د كه شايد حركت مبارك را به تأخير اندازيم. از اين قبيل عبدالبهاء قصد جان او را داشتند. اصرار كرده بو
مكاتيب خيلي به من مي رسيد تمام بي امضاء. با وجودي كه موجب اختالل حواس و پريشاني افكار مي گشت 
ولي ابداً نمي دانستم كه به حضور مبارك عرض كنم، لكن مكتوب اخير چون با مدرك معتبري ارسال شده بود 

كه ساكت نشسته و اين سر را نگهداري كنم. فوراً عريضه را به حضور مبارك بردم. پس از خواندن ديگر نتوانستم 
از استماع اين كالم متأثر شده عرض  "خيلي خوب، خيلي خوب زيرا عنقريب نزد پدرم خواهم رفت "فرمودند:

هللا بروند. بعد با كمال كردم آقا ما هرگز مايل نيستيم كه هيكل مبارك با اين ترتيب به حضور حضرت بهاء ا
اي دختر من نمي داني كه از ابتداي طفوليت روزي نبوده كه زندگاني من در خطر  "عطوفت جواب دادند: 

ولي با اين حال براي تسلي خاطر  "نگذشته و نمي داني هيچ كس را بر من قدرتي نيست جز خداوند متعال 
از جان گذشته و فدائي حضرت عبدالبهاء صحبت داشتم و خود راجع به كاغذهاي بي امضاء با سه نفر از احباي 

آن سه نفر يعني جناب ميرزا محمد باقرخان دهقان شيرازي جناب ميرزا عزيزاهللا خان ابن حضرت ورقاي شهيد 
و جناب دكتر لطف اهللا خان حكيم قول دادند در هر حال و هر محل مواظب هيكل اطهر بوده و از هر جهت 

ارند گزندي به وجود مبارك وارد آيد. قولشان در نظرم بسيار معتبر بوده و در مواقع مساعدت نمايند و نگذ
  . رفتمي    پريشاني و اختالل حواس بزرگترين مسلّي من به شمار

 
  
  
  
  

  حكايت
  

چراغهاي شب روشن بود صف چراغها در زير درختها تا چشم كار مي كرد، به خيابان نورافشاني مي كرد و لندن 
، نور خوب است. خيلي در از اين منظره بسيار خوشم مي آيد"تاً به مثابه شهر پريان ساخته بود. فرمودند را حقيق

. قلوب از استماع جملة اخير محزون شد، سالهاي تاريك و طوالني قشله را به خاطر "قشلة عكا تاريكي فراوان بود
مشتعل و پر از محبت آقا بوده است و بس. گفته  آورديم كه تنها چراغ سوزان آن ها و تسلي دهنده قلوبشان روح



آزادي بسته به  ": آزادانه همه جا مي روند. فرمودندشد چقدر خوشحالم كه حاال هيكل مبارك در آنجا نيستند 
محل نيست، بلكه بسته به وضعيت است. من در آن محل بسيار مسرور بودم زيرا آن ايام براي خاطر خداوند 

من آزادي بود. صدمات عين راحت، ممات حيات جاوداني به شمار مي رفت و تحقير افتخار گذشت و زندان براي 
ابدي، اين بود كه در نهايت سرور روزگار گذرانديم با وجودي كه به ظاهر زندان بود. وقتي انسان از حبس نفس 

آزادي حاصل شد  آزاد شد، آن عين آزادي و حقيقت حريت است. زيرا نفس بزرگترين زندان است وقتي چنين
هرگز كسي محبوس نمي شود و تا كسي صدمات مدهشه مرعبه را با نهايت عزم و استقامت و با وجهي بشاش و 

  ."نوراني مقابلي ننمايد هرگز به اين آزادي نائل نگردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


