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  ۲          مناجات دوم

  هواالبهى

اى ياران مهربان من  عبدالبهاء دمى از ياد شما فراغت ندارد و همواره به عتبۀ مقّدسۀ حضرت رحمانيّت عجز و 

  :نياز نمايد که

ى پروردگار  عبدالبهاء خاکسار را به خدمت ابرار موّفق فرما و اين بندۀ بى سر و پا را به عبوديّت احرار مؤيّد کن، ا

تا در انجمن عالم به نور محبّتت روشن گردد و چنان اشراقى نمايد که ظلت کلفت زائل گردد و حقيقت الفت 

وحدت اصليّه .  شتى و فالح فيض رحمانى شودرخ بگشايد؛ آفاق انسانى نورانى گردد و صلح و سالم و آ

هر يک ديگرى را جانفشان شود، هر فرد سائر افراد را .  جمال بنمايد و روابط قديمه شاهد انجمن عالم گردد

کّل در ظّل عبوديّتت در آيند و از بحر احديّتت نصيب َبرَند؛ آياِت ُمصَحف توحيد شوند و رايات  قربان گردد،

  ع ع. ، تا جهاِن فانى نمونۀ عالم باقى شود و فرح و شادمانى جلوۀ عالم انسانىلشکر تجريد گردند

  )۴۵، ص۲هاى حضرت عبدالبهاء، ج مجموعه مناجات(

  

  شروعمناجات 

  أالعظُم أالبهى

تراُه يا إلهى ناظرًا إلَيَک و .  يا الهى هذا غصٌن إنشَعَب ِمن دوحِة فردانيّتک و سدرة وحدانيّتک

أنت تعلُم يا الهى إنّى ما أريده إّال بما .  ِجوار رحمِتک فاحَفظُه فى.  طاِفکمتمّسکًا بحبل أل

فانُصرُه بجنوِد أرِضک و سماک و انُصر يا الهى َمن َنَصره .  أَردَته و ما اخترتُه إّال بما اصطَفيتَه

ّب ترى حين الوحى أى ر.  يرده ثّم اختر َمن أختاَره و ايّد َمن أقبَل إليه ثّم اخُذل َمن أنَکره و لم

أسألُک بَولَهى فى حبّک و شوقى فى إظهار أمِرک بأن تُقّدَر لَه  .يتحرّک قلمى و ترتِعُش أرکانى

رتَه لسفرائک و أمناء وحِيک المقتدُر القدير.  و ِلُمحبّيه ما قد إنّک أنت ا.  

  )۱۰۹ادعيه حضرت محبوب، ص(

  



  ۲۴          مناجات 

  هواالبهى

قسم به .  اين جان پژمردۀ مرا آزادى عطا فرما و به زودى در آستان خاّصانت حاضر کناى خدا رحمى فرما و 

از جميع جهات بحر .  دل به شّدتى تنگ و مغموم است که دل کلوخ و سنِگ پرخون است ۀجمالت که خان

ن روِح به تعجيل فرما نه تأجيل تا اي.  احزان است که پرموج است و ناله و فغان است که متواصل به اوج است

تنگ آمده از تن از ظلَماِت ُمهلکۀ امکان و عسرت و فُرقت و ُحرقت نجات يافته در آستان مقّدست توّجه نمايد 

  ع ع. و در سايۀ الطاف دوستانت مقرّ گزيند

  )۷۴، ص۷مکاتيب عبدالبهاء، ج(

  

  

  ۲۶      لوح مبارک حضرت عبدالبهاء

  هواالبهى

م و چه نگارم  جان هواى کوى جانان دارد و دل آرزوى صعود از عالم آب ا  چه نويس اى مشتعل به نار محبّت

و ِگل دارد؛ روح مستبَشر به نفحات ملکوت ابهى است و وجدان از نسائم حدائق رحمن در کمال َروح و 

حقيقت وجود رجاى مقامات شهود نموده و کينونت و ذات موجود تمنّاى انعدام و فقود که شايد به .  ريحان

فزاى يزدان داخل و به ملکوت  چون از جهاِن چند و چون رها يافته در فضاى جان موهبت حضرت بى فضل و

قسم به اسم اعظم و هويّت ِقَدم که بشارِت عروج و صعود از براى اين عبد در اين دم .  تقديس رهنمون گردد

دالن  يا رّب دعاى خسته  .چون نفحات قدِس صبحدم است و يا از براى گياه پژمرده فيض باران و شبنم است

بارى، چه موهبتى اعظم از اين تصّور توان نمود که از اين تنگناى ظلمانى خالصى يافت و چون .  مستجاب کن

  عبدالبهاء ع.  شمع در زجاجۀ ملکوت برافروخت

  )۲۰۵، ص۵منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج(

  

  

  



  ۳      لوح مبارک جمال قدم

  َيشاء ُهَو النّاطُق َعلى ما

 أالعظَم َقد َحَضرَ لََدى المظلوِم ِکتابَُک و َسِمعنا ما ناَجيَت ِبِه اَ َرب العالَمين
َ
إنّا .  يا ُغصِنى

.  َجَعلناَک ِحرزًا للعالَمين و ِحفظًا ِلَمن ِفى الّسمواِت و أالَرضين و ٍحصنًا ِلَمن آَمَن ِباِ الفرِد الخبير

ُل اَ بأن َيحَفَظُهم ِبَک و يُغِنَيُهم ِبَک و يَرُزَقُهم ِبَک و يُلِهَمَک ما يکوُن َمطلََع الِغنى ِالٔهِل  َنسا

إنُه لَُهَو الُمقَتِدُر الَعليُم الحکيم و .  إالنشاء و َبحرَ الَکرَِم ِلَمن ِفى العالَم و َمشِرَق الَفضِل َعلى أالمم

 ِبَک أالرَض و ما َعلَيها ِلَتنبَُت 
َ
ِمنها َکالُء الِحکَمِة و الَبياِن و ُسنبُالُت الِعلِم و  نسألُُه بأن َيسِقى

 َمن واالُه و ُمعيُن َمن ناجاهُ .  الِعرفان

  .ال إله إّال ُهَو العزيزُ الحميد. إنُه َوِلى

  )۱۰۰ادعيه حضرت محبوب، ص(

.  هر آنچه که بخواهد اوست گويا به): لطفًا بعد از اتمام بخش روحانى خوانده شود(مضمون بيان مبارک به فارسى 

ات نزد اين مظلوم رسيد و آنچه را که با خداوند، پروردگار جهانيان در ميان گذاشته  نامه ،اى غصن اعظم من

ها و دژى  به درستى که ما تو را پناه جهانيان قرار داديم و سبب نگهدارى ساکنان آسمانها و زمين.  بودى، شنيديم

کنم که آنها را به سبب تو حفظ  از خداوند درخواست مى.  آگاه ايمان آوردبراى هر کسى که به خداوند يکتاى 

نيازى براى آفريدگان و  نياز گرداند و به سبب تو روزى دهد و تو را از آنچه که سرچشمۀ بى نمايد و به سبب تو بى

ه او توانا، آگاه و به درستى ک.  ها است، الهام بخشد درياى بخشش براى اهل جهان و محّل اشراق فضل براى اّمت

کنيم که زمين را، و هر آنچه بر آن است، به سبب تو آبيارى فرمايد تا گياهان  و از او درخواست مى.  فرزانه است

به درستى که او دوست هر کسى است که او را دوست .  فرزانگى و بيان و گلهاى دانش و شناسايى از آن برويد

  .نيست خدايى جز او که گرامى و ستوده است.  نياز کندبدارد و ياور کسى است که با او راز و 

  

  

  



  ۷          عشق به حضرت بهاءا در مکتوب حضرت عبدالبهاء

خطاب به يکى در ذکر جدايى و فراق م عزيمت دلبر آفاق از خّطة عراق، مکتوبى از قلم مرکز ميثاق اهنگ

  :ايشان به حضرت بهاءا است اين مکتوب گوياى عشق عظيم.  از منسوبين ساکن مازندران صادر شد

 عاشقين عزم ديار قسطنطين فرموده 

ِ

در اين وقت که بلبل گلزار بقا قصد آشيان وفا نموده و شاهد انجمن

تا از شاخسار دارالّسالِم بغداد به آشيان داراالسالم اسالمبول َبرپَرد و از اين مرز و بوم به خّطه و ديار روم شتابد و 

يع الحان قدس تغنّى فرمايد که شايد أنُفِس ترابى از مقرّ فانى برَپرند تا در ظّل هماى حقيقى در آن گلستان به بدا

عرشى به گلشن باقى َطَيران نمايند، اين عبد فانى خامه را با مداد قرين نموده که شايد از مقرّ گزينند و چون اَطياِر 

ظهور و بيان پيوندد و نَمى از َيِم اشتياق به آفاق  تالقى اين دو، نالۀ جانسوز فراق از عالِم دل و جان به عالم

مترّشح گردد تا از اين َرَشحاِت محبّت، قلوِب محبّان در خروش آيد و از اين آتِش جگرسوِز هجران، دلهاى 

وليکن چه توان نمود که قلم را اين اَلَم در خور نه و الواح را اين الحاح، وسعت نه؛ زيرا .  دوستان به جوش آيد

پايان عشق در  البتّه درياهاى بى.  هر عالَمى بيش از قدر و اندازۀ خود تحّمل ننمايد و از عهده بر نيايدکه 

پس خوشتر آن است که . شهرهاى امکان جارى و سارى نشود و اروح قدسيۀ المکان در قالب مکان نگنجد

و از عرصۀ الفاظ به فضاى جانفزاى عوالم ابواِب لسان را از عالَِم َمجاز بربنديم و به لب و زبان حقيقت پردازيم 

  معنى پرواز نماييم

  گويم، شنو رازهاى کهنه مى    با تو، بى لب، اين زمان، من نو به نو

تر است از عوالم ديگر؛ زيرا که قاصد اين مقصد ممنوع نگردد و فيض  البتّه اين عالم خوشتر و دلکش

اين پيک معنوى در سير و سلوک است و اين هدهد سباى اين سحاب مقطوع نشود، بلکه در مرور ايّام و دهور 

  .قدس در بشارت و سرور

  )۱۷-۱۵، تأليف محّمدعلى فيضى، ص"حضرت عبدالبهاء"کتاب (

  

  

  

  

  



  ۵       اّولين لطمۀ وارده بر هيکل مبارک

شايد بتوان گفت که لطمات وارده بر هيکل عنصرى حضرت عبدالبهاء از اوان طفوليت آغاز شد و پس از 

هاى اطفال شرور به آن طفل مهربار، اّولين  پرانى چال و يکى دو مرتبه سنگ جونيت حضرت بهاءا در سياهمس

آواى مصائب ظاهره در مواجهۀ آن عنصر محبّت و مهر با محبوب و مولى و پدر مهربانش در زير زنجير سنگين، به 

  :فرمايد حضرتش در اين باره مى.  گوش لطيفش رسيد

يک نائب فرّاش بود که جمال مبارک خيلى به او .  مرا به انبار جمال مبارک بردند. بودمدر طهران طفل 

به پاداش اين عنايات جمال مبارک، مرا برد به انبار که به .  عنايت کرده بودند، خلعت و بخشش داده بودند

خانه؛ از آنجا  يم به ُجبّهوارد ارگ شديم؛ از آنجا به دائرۀ توپخانه و از آنجا رسيد.  حضور مبارک مشرّف شوم

خوانين بختيار و لرستان .  در آنجا يک حياطى بود؛ اطراف حياط، اطاقها بود.  گذشتيم، رسيديم به يک خرابه

زير زمين تاريک از آن دريچه .  در توى حياط يک دريچه را باز کردند؛ سردابه بود.  در آن اطاقها محبوس بودند

ها پايين بردند تا پنج شش پلّه که پايين رفتيم، صداى مبارک از توى آن سردابۀ  مرا از آن پلّه.  خورد پلّه مى

.  مرا برگردانيدند.  فرمودند، برگردانيد اين طفل را، خوب نيست بيايد اينجا، براى او خطر دارد.  تاريک بلند شد

بوسين را، براى تنّفس، بعد از چندى که ظهر شد مح.  آمدم در توى حيات در پيش َسّجان، مأمور حبس، نشستم

در اين بين جمال مبارک را هم با زنجير، با .  صداى مبارک را شنيدم.  آوردند يک ساعت از حبس بيرون مى

اين ميرزا محمود برادرزادۀ جمال مبارک بود و خيلى به او عنايت داشتند و .  آقا ميرزا محمود، بيرون آوردند

.  حبس بيرون آمد به طرف يحيى رفت و جمال مبارک را سّب نمود چنين افتخارى را به هيچ فروخت و چون از

ديگر در دنيا . ميپرستيد ما او را مى.  از سر خود به خاک سياه انداخت.  اين تاِج وّهاج را به هيچ فروخت

ر َکهَ  بر گردن مبارک زنجير قره.  زنجيرى مبارک باشد و او به هيچ فروخت افتخارى از اين بزرگتر نبود که هم

من که وضع را .  فرمودند بر سر مبارک کاله نمد که َکلّه نداشت بود و به نهايِت صعوبت مشى مى.  گذارده بودند

در خانه به هوش . ولى من هيچ ملتفت نشدم.  مرا به بغل گرفتند و بردند.  فرمودند ببريد او را.  مديدم از حال رفت

  .ا وفا داشته باشيم، ديگر فکر راحت و آسايش نخواهيم افتادحال، اگر م.  آب آوردند، به صورتم زدند.  آمدم

  )۷۹۲، ص۲قاموس لوح ابن ذئب، ج(

  

  



  ۸      بيان يکى از اسرار از قلم حضرت عبدالبهاء

  ا ابهى

ست که ا جناب اهل راز اين عبد هستيد لهذا از اسرار بيانى نمايم و آن اين چون آن ،جناب عندليب

ست که عبوديّت خويش را در آستان مبارک در جميع عوالم ثابت نمايم و ا رزو اينرا نهايت آمال و آ اين عبد

سبب مسرّت دل و  عبد ذکر شود آنچه از عبوديّت اين . هيچ رتبه و مقامى تبديل ننمايمه اين عبوديّت محضه را ب

عبوديّت صرفه و ه  بامرا ۀستون عبوديّت بلند گردد و سدره امرا ب ۀو خيم ؛ست و علّت روح و ريحانا جان

پس  .اش در عبوديّت آستان مقّدس ست و عزّت مقّدسها آزادگى اين عبد در اين بندگي . فناء بحت خدمت شود

انوار عبوديّت آفاق را ه بندگى و عبوديّت جمال قدم روحى ٔالحبّائه الفدا قيام نمائيم تا ب منتها قّوت بره کّل بايد ب

 ،آهنگ الحان بديع عبوديّته وجود را روح بخشيم و ب جهانِ  ،فنا و عجز و ابتهال روح فقر وه روشن نمائيم و ب

قلم اين عبد باشد و آنچه از اين قلم ترّشح نمايد از آن  جناب بايد ترجمانِ  زلزله بر ارکان عالم اندازيم و قلم آن

  فرمايد  اينست که مي . ددجناب انشاءا آيت عظمى گر قلم آن .عبوديّت اين عبد قلم بتراود يعنى در ذکر

  کى چشى خمر بقاء از لعل نوشين نگار    تا نگردى فانى از وصف وجود اى مرد راه 

ذکر بندگى و  ۀقصيده اين را تبديل ب ،ايد آباد انشاء فرموده جهت عشقه که تازه ب ىا هلهذا قصيد

روحى  حُ رَ فيَ هذا بِ  .آستان مقّدس باشد هعبوديّت اين عبد نمائيد يعنى از بدايت تا نهايت ذکر عبوديّت اين عبد ب

نتهى و مسجدى أالقصى و جنّتى المأوى و هذا مذهبى و ى المُ تِ درَ نفسى و هذا سِ  ُش عِ نتَ صدرى و تَ  حُ رِ نشَ و يَ 

  ظفار   ع عاَ  ةِ مَ وعُ نُ  نذُ حقيقتى و حياتى و نجاتى مُ و دينى و طريقتى 

  )٢١٥، ص٥مکاتيب عبدالبهاء، ج(

.  ام گشايش يابد، نفسم به انبساط آيد روح من به اين وسيله شادمان شود، سينه: فارسى مضمون عبارت عربى به

اين است سدرۀ منتهاى من؛ اين است مسجد اقصاى من؛ اين است جنّت پناهگاه من؛ اين است مذهب و دين و 

  .هايم هنوز نرمى داشت تا کنون طريقت و حقيقت و حيات و نجات من از زمانى که ناخن

  

  

  

  

  

  



  ١٨    ماريون ِفلپس/  توصيف رفتار حضرت عبدالبهاء با فقرا

کنيم که اگر مسيح امروز ظاهر شود، مژدۀ ظهورش به سرعت توّسط تلگراف به اّطالع  ما مسيحيان تصّور مى

الّسير در  هاى سريع رسد و کالم و شرح زندگيش با حروف درشت در صدر جرائد درج و به وسيلۀ ترن همۀ عالميان مى

عيساى ناصرى چه بسا در ساحل نهر اردن و درياى طبريّه در کنار افراد بشر .  زهى تصّور باطل...  شود جا منتشر مى همه

  .اى از او به سمع کشيشان و صّرافان و دّالالن ما نرسد زندگى نمايد و حال آن که حتّى اشاره و کنايه

.  ؛ جايى که مّدت يک ماه محّل اقامتم بودزل قديمى در شهر کهنسال عّکا هستيمـتصّور کنيد حال در من

اى  در سمت راست، گوشه.  تابد فتاب درخشان فلسطين در آسمان مىآ.  شود پنجرۀ اطاق رو به ديوار مقابل کوچه باز مى

گذرد؛ صدايى از دور و از سوى  اندکى مى.  رنگ مديترانه نمايان است ن سوى درياى آبىآاز ديوار قديمى شهر و 

مۀ مهاين صدا، گفتگو و ه.  گردد تر مى تر و قوى شود و به تدريج اين صدا واضح ى پايين پنجره شنيده مىرو پياده

رويم تا اين  به کوچه مى.  رسند پوش به نظر مى انبوهى از مردم فقير و ژنده.  نگريم از پنجره به پائين مى. دـَ جمعيتى را مان

پريده، نحيف و فرسوده؛  اى رنگ يزى است؛ بسيارى نابينا، عّدهانگ جمعيت شگفت. مردم را از نزديک نگاه کنيم

اکثر زنان حجاب و برقع .  اند بعضى با عصاى زير بغل؛ برخى آنچنان ناتوان که گويى روى پاى خود به زحمت ايستاده

ر الغر خود را بر بعضى از آنها اطفال صغي.  در بر دارند ولى از همان الى چادر عالمى فالکت و درد و َاَلم هويدا است

از هر نژادى، مثل سورى، عرب، حبشى و غيره در خيابان ديده .  رسد شان به صد نفر مى ها عّده ِسواى بّچه.  پشت دارند

اينها  منتظر چه هستند؟ بگذاريد .  اند اى روى زمين به حالت انتظار نشسته گروهى به ديوار تّکيه داده و عّده.  شوند مى

  .انتظار بنشينيمما هم با آنان به 

قامتى متوّسط ولى بسيار مردانه، عبايى فراخ به .  گردد شود و شخصى وارد مى کشد که درى باز مى طولى نمى

فام او بر شانه ريخته؛  گيسوان نقره. رسد در حدود شصت ساله به نظر مى.  رنگ روشن بر تن و مولوى سفيد بر سر دارد

ميده با محاسن سفيد و منّظم؛ چشمانش درشت آرام و در عين حال نافذ اش بلند و گسترده؛ بينى کمى خ پيشانى

گذرد و در اين  از ميان جمع مى.  در عين سادگى، عظمت و وقار و حتّى جالل ناگفتنى از حرکاتش مشهود است.  است

.  وفت هويدا استهر چند ما از فهم بيانات وى عاجزيم ولى از وجناتش محبّت و عط.  گويد حال به اطرافيان مرحبا مى

ولى با ماليمت .  ازدحام جمعيت شديد است.  خواند در گوشۀ خيابان ايستاده و با اشارۀ دست مردم را به نزد خود مى

با همۀ .  گذارد هاى باز آنان چند سّکه مى گذارد تا آنان يک يک از برابرش عبور کنند و در عين حال در کف دست مى

با سياه .  کند از بعضى سؤاالتى مى.  کشد ت دست نوازش بر سر و رويشان مىآنها آشنا است و در عين مالطف

 گفتگو مى سالخورده
ِ
هاى سفيدش در ميان چهرۀ  شکفد؛دندان چهرۀ آن پير فرتوت با تبّسمى شاد مى.  شود اى گرم

خطاب به هر يک .  کند ايستد و کودک را نوازش مى برابِر زنى، که طفلى در آغوش دارد، مى.  درخشد اش مى آبنوسى

  .گويد مرحبا مى

شوند و در  اند نيز محروم نمى هايى که در پيرامون اجتماع کرده بچه.  گذرند ب همه از مقابلش مىبه اين ترتي

  )ترجمه هوشنگ رأفت. (ريزد موقع مراجعت مشتى سّکه به ميانشان مى



            ۲۱  

  سينىا محّمدح نصرت" / عبدالبهاء"داستان انگشترى با نگين 

  

محّمد عالقبند فائز يزدى، مخاطب لوح مبارک رؤس، از خادمين بنام امر و از نفوسى است که  حاجى آقا

در عهدين ابهى و ميثاق به خدمات مهّمه فائز شده و بيش از سيصد لوح از قلم مقّدس شارع و مبيّن امر بهائى به 

افتاد و سبب  او در ساحت مبارک مقبول مى د و مزاحگو بو نامبرده مردى مّزاح و بذله.  افتخارش نازل گشته است

" عبدالبهاء"در عهد جمال قدم، حاجى آقا محّمد بر نگين انگشترى خود عبارت .  مسّرت خاطر آن حضرت ميشد

پس از صعود جمال اقدس ابهى و جلوس مرکز .  نمود را حّک کرده بود و به اين بندگى آستان الهى مباهات مى

دانيم، آن  يت و وصايت، به شرحى که در الواح حضرت عبدالبهاء مصّرح است و همگان مىميثاق بر سرير وال

اختيار " عبدالبهاء"حضرت با وجود القاب شامخه که از قلم جمال ابهى به افتخارشان نازل شده بود، تنها لقب 

مثال عبوديت آن حضرت را  فرموده و به راستى حّق عبوديّت صرفه را به جاى آوردند و گرچه عاشقان آن طلعِت بى

گفتند، وليکن خود آن حضرت جز بندگى درگاه آرزويى نداشتند و " العبودية جوهرٌة ُکنَهَها الّربوبيّة"مصداق بيان 

نام من عبدالبهاء است؛ صفت من عبدالبهاء است؛ حقيقت من عبدالبهاء است؛ نعت من عبدالبهاء "فرمودند، 

  ."يّت جمال قدم اکليل جليل و تاج وّهاج من استاست؛ رقيّت من عبدالبهاء است؛ رق

قا محّمد، به نامبرده فرمودند که چون عبدالبهاء آحضرت عبدالبهاء در لوح مبارک خطاب به حاجى 

حاجى آقا محّمد انگشترى را به ضميمۀ .  مشتاق بندگى آستان است، نگين مذکور را به ارض مقصود ارسال دارد

اند که  مضمون عريضه بس لطيف بود و بعدها ياران الهى تعريف نموده.  ديم نموداى به حضور مبارک تق عريضه

سبب سرور هيکل مبارک گرديد وليکن تجليل حاجِى مذکور را بدان صورت نپذيرفتند و فرموده بودند ما جز بندگى 

  .اند آستان الهى آرزويى نداريم، وليکن دوستان گويا اين را تعارف انگاشته

ستاييم و  اجى آقا محّمد اين بود که قربانت گردم، ما تو را به أعَلى المقامات مىمضمون عريضۀ ح

 خويش مى
ِ
دهى و عبوديت ابهى را به انحصار  وليکن تو به بندگى ما رضايت نمى.  دانيم جايگاهت را برتر از وهم

  .اى خويش در آورده

  

  

  

  

  

  



  ۹      قسمتى از بهاريۀ جناب نعيم

  

  از آن مى ُدردسوز به ساغرم ريز ريز      ا خيز خيزبجان رسيدم ز درد ساقيک

  نامه کنم َلخت َلخت، خامه کنم ريز ريز      ز مى بچشم ِخَرد خاِک سَيه بيز بيز

  جامه کنم چاک چاک، چامه کنم پار پار    

  گاه کنم واى واى، گاه کشم آه آه    آتش عشق و جنون شعله زند گاه گاه

  صبح چو کبک َدرى، خنده زنم قاه قاه    کنان سال سال، مويه زنان ماه ماه ناله

  شام چون مرغ سحر گريه کنم زار زار    

  چهرۀ او بس منير، پيکر او بس لطيف    از غم يارى عزيز، ز هجر شخصى شريف

  رتبۀ او بس منيع، درگِه او بس منيف    منطق او بس فصيح، کالم او بس ظريف

  بازوى او بس قوى، هيکل او بس نزار    

  کن جو، سنبل او خانه نرگس او فتنه    فکن ، دورى او جانُفرقت او دلگداز

  شکن  آهوى او شيرگير، غمزۀ او صف      کش، مژۀ او تير زن ابروى او تيغ

  شکار هندوى او دلربا، ُطّرۀ او جان    

  ستان صحبت او دلفريب، ُفرقِت او جان      سيرِت او نازنين، حالِت او مهربان

  طلعِت او آفتاب، رفعِت او آسمان    حضرِت او مستطاب، رحمت او مستعان

  رتبِت او مشترى، قدرت او روزگار

 نوح
ِ
  غالم، يوسِف موسى کمال خليِل يوسف      اعتدال اهتمام، نوِح خليل آدم

 أبهى جالل ِد قائمماح    مقام، عيسِى احمدخصال موسِى عيسى
ِ
  قيام، قائم

  نام، غصِن خداوندگار بهاء عبّاس    

  غلطان از هر طرف چو گو به ميدان تو      ان تواى َسِر أهِل وفا در خم چوگ

  هر سر و جان کى شود قابل قربان تو    خوش آن سر و جان که رفت بر سر پيمان تو

  گر بنمايى قبول، زهى زهى افتخار    

  ِمهرى و ِمهِر منير، جانى و جاِن جهان    عقلى و عقل نخست، روحى و روِح روان

  لکى و ُفلک امين، حصنى و حصِن أمانفُ     ماهى و ماِه زمين، شاهى و شاِه زمان

  ُخلدى و ُخلِد برين، باغى و باغ بهار    

  به هر کسى عاشقى بنوعى آموخته    شمِس جمالت چو گشت به عالم افروخته

  يکى سراپا چو شمع ساخته و سوخته    يکى چو ِحربا دوچشم به مهر بردوخته



  وار يکى پى سوختن پر زده پروانه    

  تويى تو رّب رحيم، تويى تو حّق عليم    يى تو اصل قديمتويى تو فرع قويم، تو

 کريم، تويى تو عرش عظيم
ّ
  ِمهر تو ُخلِد نعيم، قهر تو نار جحيم    تويى تو حى

  حّب تو ِنعَم القرين، ُبغض تو ِبئس القرار

  صرحى و صرح مشيد، فردى و فرد وحيد    حّقى و حّق جديد، رکنى و رکن شديد

 حميد، تويى کتاب
ّ
  تو يفعل مايشاء، تو يحُکُم مايريد    مجيد تويى ولى

  تو مالک يوم دين، تو صاحب اختيار    

م تويى، اکبر و      سّر مکّرم تويى، رمز ُمَنمَنم تويى اعظم تويى غصن معظ  

  ، يم تويىبيش تويى، کم تويى، قطره تويى    اصل مقّدم تويى، اسبق و اقدم تويى

  اين تويى و آن هم تويى، تويى خداوندگار    

  لب به چکار آيدم اگر نگويد ثنا      ديده به چکار آيدم اگر نجويد لقا

  َسر به چه کار آيدم اگر نباشد فدا      تن به چه کار آيدم اگر نگردد فنا

  جان به چه کار آيدم، اگر نسازد نثار    

  قدرت عبدالبهاست سقدرت رّب النّفو    الّشموس، طلعت عبدالبهاست طلعت شمس

  الغيوب حضرت عبدالبهاست حضرت غيب    مت عبدالبهاستالّربوب، رح ت رّب مرح

  االلوه، ذات همين شهريار ذات اله    

  بحمل ثقل عظيم، طاقت کس چيست، چيست    حامل اسرار حق بگو جز او کيست، کيست

  بحّق يکتائيش حّق جز او نيست، نيست  بجاى حق غير حق چسان کند زيست، زيست

  ردر همه ارض و سما، در همه ليل و نها    

  االحباب بود، ُتسقُط االٓداب گفت چو بين    نعيم وصف حبيب براى احباب گفت

  بعجز ما ِللتراب و رّب االٔرباب گفت    ولى بتوصيف حق، هر چه ز هر باب گفت

  بنده کجا پى َبَرد بذات پروردگار    

  

  

  

  

  

  



  

  ۱۰      روحيه خانم/  پذير قلب محبّت

ز اماء موقنات غرب بود، به حضور حضرت عبدالبهاء، سالها پيش جوانى به برکت ايمان مادرش، که ا

جلسۀ اّول تشّرف را به .  قصدش سير و سياحت بود.  ارواحنا لعناياته الفدا، بار يافت؛ بى هيچ حّب و بغضى

جلسۀ بعد، شخصيت بارز هيکل اطهر و الطاف و .  ها جالس بود توّجهى گذراند، حتّى به سبک غربى سکوت و بى

در شرفيابى سوم احساس تعلّق .  در حّق وى اثر عميقى در قلبش نمود و مطالب را جالب يافت عنايات مبذوله

مثال گرديد و در انتهاى  شديد نسبت به طلعت ميثاق نمود و در جلسات ديگر کامًال شيفته و والۀ آن جمال بى

ائق خدمت و جانفشانى در هفته، عاشقى بود که صميمانه و از تمام دل و جان مجذوب آن يار مهربان بود و ش

نمود که ايمانش مورد قبول قرار گيرد و خدمتى به او رجوع شود و حضرت  سبيل آن محبوب امکان و هر دم آرزو مى

داشتند تا شجر  اش مى فرمودند و گرامى پرورى نوازشش مى سّرا االٔعظم، آن پدر حنون و بزرگوار، به روش بنده

  .ايمان در روح و قلبش نابت شود

الورى در آغوشش  حضرت مولى.  روزى، بر حسب تصادف، در کنار دريا با هيکل مبارک مواجه شد

جوان ديگر به کلّى .  اش نهادند و مّدتى دو به دو در ساحل مشى فرمودند بعد دست مبارک را به شانه.  کشيدند

اق بود و از قيد مترجم و روز بعد که به حضور مبارک رسيد، محو جمال و خرام طلعت ميث.  کارش ساخته شد

  .همهمۀ کلمات فارغ و آزاد

، را بر زبان راندند، جوان شيدا "ا فى أمان"وقتى هيکل اطهر جملۀ معهود .  باالخره، روز توديع رسيد

گريان و ناالن بر َاقدام مبارک افتاد و تقاضاى رجوع خدمت و رجاى جانفشانى در راه . رود ديد که جانش مى

ا خم شدند، از خاکش برگرفتند و به اوج افالکش رساندند و با سر  حضرت َمن أراده.  گى نمودعبوديت و بند

خواهى؟  چرا محزونى؟  هميشه مسرور  هان چه مى"انگشِت عطوفت سرشک از رخسارش زدودند و فرمودند، 

روز را در تالش معاش و  نصف.  اوقات خودت را با خدا تقسيم کن.  گويم حال من ِلّم خدمت را به تو مى.  باشد

تأمين زندگى ماّدى و شئون ظاهرى صرف کن و نصف ديگر را در کسب فضائل اخالقى و خدمت به آستان الهى 

  ."همين. اختصاص ده

اش تعيين و سرنوشتش معلوم شده بود، شکرگو و ثناخوان، خّرم و خندان، مطمئن و  جوان مؤمن که وظيفه

  .مبارک را بوسيد و از حضور سّرا االٔعظم مرّخص شداميدوار به سعادت دوجهان، رداى 

  

  

  

  



  

  ۱۱      "درگه دوست"نقل از کتاب /  شائبه محبّت بى

اين کليساى اخّوت  چون"به محض اين که فرمودند، .  اى کنند هيکل مبارک قيام فرمودند که اداى خطابه

ز حضرت عبدالبهاء در فضا منتشر شد و کلمۀ اندا صداى طنين" است، مايلم دربارۀ اخّوت نوع انسان تکلّم نمايم،

خجلت و شرمسارى عجيبى .  هرگز مثل آن را نشنيده بودم تلّفظ فرمودند اخّوت را با تأکيد مخصوصى که قبالً 

ن مفهميدند وحال آن که  البتّه ايشان بودند که معنى و مفهوم حقيقى کلمۀ اخّوت را مى.  سراسر وجودم را فرا گرفت

ايشان در تمام لحظات عمر، همانطور که در .... دانستم گذارده بودم، نمى" اخّوت"کليسايم را که خودم اسم 

  .جّسم عبوديّت محضه براى بندگان خدا بودندبه عموم نوع انسان دستور فرمود، تاش  الواح مبارکه

در اوائل .  آورم ىنويسم داستانى را که خانم لوا گتسينگر برايم گفته به خاطر م اکنون که اين سطور را مى

وسى بود که براى زيارت حضرت عبدالبهاء به زندان هيکل فانتشار امر حضرت بهاءا در امريکا، او از جمله ن

  :گفت لوا گتسينگر مى.  مبارک، يعنى قشلۀ عّکا، سفر نمود

يار فقير روز دوم ورود ما هيکل مبارک فرمودند، من امروز بايستى به ديدن يکى از دوستان مريض و بس"

هايى را که من  براى او غذا ببر و همان مواظبت.  ولى چون خيلى مشغولم، مايلم شما به جاى من برويد.  خود بروم

  ."بعد محّل و مکان او را نشان دادند.  کردم، بکن از او مى

.  اندازه خوشحال و مفتخر بودم که حضرت عبدالبهاء مأموريتى به من عطاء فرمودند من بى"گفت،  مى

توانيد تصّور فرماييد که مرا به چه محلّى اعزام  ولى هنوز نرفته مراجعت و به حضور مبارک عرض کردم، آقا نمى

از شّدت بوى کثافت و ديدار وضع ناجور آن مرِد رنجور ضعف کرده از آنجا فرار نمودم که مبادا مرضى .  ايد داشته

  .بگيرم

فرمودند، آيا مايلى به خدا خدمت کنى؟  بايد به خلق خدا حضرت عبدالبهاء با متانت و حزنى نگريسته "

اگر خانه پاک .  و فرمودند، مجّدد به خانۀ آن مرد برو.  يابى چه در آنان، صورت و مثال الهى را مى.  خدمت کنى

نيست، آن را پاک کن و اگر اين برادرت کثيف است، او را حّمام بده؛ اگر گرسنه است، غذايش بده و مراجعت 

آيا ممکن است شما .  ام من بسيارى از روزها اين کار را کرده. ن مگر آن که اين امور را تمامًا انجام داده باشىنک

  "يک بار اين عمل را انجام بدهيد؟

  

  

  

  

  



  

          ۱۵  

  لوح مبارک حضرت عبدالبهاء

  

  ُهو أالبهى

يل موجود و مرقوم و تفاص کار منبعث از محبّت و خلوص بود وذجميع ا .جناب مالحظه شد اوراق آن

ولى اهّم را اليوم  .کمال شوق قرائت نموده ب ىا عدم فرصت دقيقه اين عبد با وجود ،جناب بود چون اثر قلم آن

حصر در نشر  ست که اين عباد بايد کّل اوقات و اذکار و احوال راا اليوم يومي .ترجيح داد بايد بر مهمّ 

کلّى گرفتار جمال ه فراموش نمائيم و ب را ود را و مقامات و مراتبشانکلّى خود و غير خ هب .ا نمائيم نفحات

چه که  . وحدانيّت را خدمت کنيم ۀاصل شجر .جز او نينديشيم ،نبينيم غير از او ،جز او ندانيم ؛مبارک گرديم

مخلصين او در نزد عبدى از عباد  اين عبد خود را .غنى از ذکر کّل است و نعت و ستايش او ثناى عموممُ  ذکر او

 ،داند با وجود اين فنا و اضمحالل گمان وجود را شرک محض مي شمرد و بيند و مضمحل و دانى مي فانى مى

و ذّره را چه جسارت که  دم زند درياه قطره را چه شأنى از نسبت خويش ب ؟مقامات و مراتب نمايد چگونه تصّور

   .يعملون هِ مرِ اَ بِ  کل  له و عبادٌ  کل  ؟ آفتاب شرح دهده از ارتباط خود ب

و شب و روز در اعالء کلمةا بکوش و در نشر  ذکر واحد فرماه بارى جميع اذکار و اوراد را منحصر ب

ه ب رياق فاروق اعظم جسم عالم و امم رادِ ه مشام روحانيان را معّطر نمائى و ب، قدس نفحاِت ه تا ب، ا دين

بايد و شايد کسى موّفق گردد  اين مقام چنانچهه غيب و شهود که اگر بمربّى ه قسم ب . شفاى باقى الهى فائز کنى

 ؛ست اليوم فوز عظيما اين .باطن و ظاهر استماع نمايد گوشه حسين را از ملکوت ابهى و جبروت اعلى بتنداى 

   .و انجذب و اشتعلَ  ى و اجتهدَ عَ ن سَ مَ طوبى لِ . ست اليوم جود مبينا اين

   قرابتک و احبّائک  و اوّدائک عبدالبهآء  ع و اولىو البهآء عليک و على اهلک 

  )۲۴۸، ص۸مکاتيب عبدالبهاء، ج(

  

  

  

  

  

  

  



  

  ۱۶        از زبان حرم مبارک ا منيره خانمبحضرت عبدالبهاء  زندگى

بعداز ظهر زودتر مراجعت کنيد، زيرا مراسم ازدواج "جمال مبارک به حضرت عبدالبهاء فرموده بودند، 

تالوت ادعيه و اذکار  در موقع انجام مراسم ازدواج، حضرت بهاءا بنفسه المقّدس به."  دامروز بايد انجام گير

ات و عبارات معمولى قابل توجيه و مافسوس که آن شادى و شعف روحانى که ما را در بر گرفته بود با کل.  پرداختند

 محبوِب تالوت مناجات و ادعيه پايان يافت و مهمانان ما را ترک گفتن.  بيان نيست
ِ
د و من اکنون همسر و همدم

  .قلبى خود بودم

من حضرتش را پرستش و .  العاده بود چقدر جمال و کمال حضرت غصن اعظم اصيل و شريف و فوق

زيرا عظمت و بزرگى او را شناخته و درک کرده و از اين که افتخار مجاورت و مصاحبت با آن .  کردم ستايش مى

فرح و سرور من، که حاصل مؤانست و زندگى .  نمودم خداوند شکرگزارى مى حضرت نصيبم شده بود به درگاه

هر وقت که .  گنجد و قابل وصف و بيان نيست کردن با حضرت عبدالبهاء بود، در قالب الفاظ و عبارات نمى

  .بردم مؤانس حضرتش بودم، گويى که در عالمى مملو از سرور و شادى و مقّدس و باشکوه به سر مى مالزم و

اّما در بحبوحۀ قدرت و صباحت .  ايد شما حضرت عبدالبهاء را در سنين پيرى و کهولت زيارت نموده

گويى  طبعى و بذله اى که نسبت به همه داشتند و با آن نشاط و بشاشت و شوخ شائبه جوانى با آن عشق و محبّت بى

الحقيقه شخصيّتى  داشتند، فى مى ناپذيرى که دربارۀ هر کس مرعى و باالخره با آن رعايت و مالحظۀ خستگى

  .همتا بودند و مسلّمًا در تمام کرۀ ارض شبيه و مثيلى نداشتند انگيز و بى عالى و شگفت

در جشن عروسى ما کيک و شيرينى و آرايش و تزئيينات و همچنين موزيک و سرودى وجود نداشت و 

و برکت جمال مبارک شامل بود و عظمت و  وليکن فضل و عنايت.  هاى چاى پذيرايى شدند حّضار فقط با فنجان

تر و باالتر از همه تشريفات و تجّمالت ظاهرى  جاللى حاکى از عشق و محّبت و فرح و سرور وجود داشت که ارزنده

مّدت پنجاه سال تمام من با محبوب و معبود خود زندگى کردم و هيچگاه جدايى دست نداد و مفارقت .  بود

  .طر مصر و بالد غرب که موّقتًا مفارقت واقع شدهاى هيکل مبارک به قُ  افرتحاصل نشد مگر در مّدت مس

آه اى محبوب من و سرَور و معبود من، چگونه از تو سخن گويم؟  شما که حضرت عبدالبهاء را زيارت 

در توانيد تصّور کنيد که پنجاه سال زندگى من با حضرتش چسان بوده و چگونه آن سالها  شناسيد، مى کرده و مى

من هرگز خاطرات آن سالهاى .  محيطى مشحون از محبّت و سرور و سرشار از صلح و صفا و تفاهم سپرى شده است

نداى حق را لبّيک گويم و در حدائق انس در  کنم و به انتظار روزى هستم که انگيز را فراموش نمى پر انوار  و خاطره

  .جوار حضرتش مأوى و مأمن گيرم

  )۳۹۴، ص۱۰، شمارۀ ۲۲آهنگ بديع، سال (

  



  

  ۱۷          فقراتى از بيانات شفاهى حضرت عبدالبهاء

.  وقتى در بغداد، فقيرى در منزل ما آمد.  شود الحقيقه قلوب فقرا خيلى رقيق است، زودتر متأثّر مى فى

اگر کسى روى اين  . خيلى نرم است"دستى روى آن کشيد و گفت، .  اى را که آنجا افتاده بود ديد قاليچه

  ."شود رود و راحت مى بخوابد، بيشتر به خواب مى

کردم روى قاليچه  من گمان مى"گفت، .  بعد از چندى او را ديدم."  اين قاليچه براى تو باشد"گفتم، 

."  من هم قاليچه را فروختم.  کند روى قاليچه بخوابم يا حصير بعد ديدم هيچ فرق نمى.  روم بيشتر به خواب مى

من در عّکا مکرّر فقرا را دعوت .  شکند؛ لهذا هر چه انسان اسباب سرور آنها بشود جا دارد دل فقرا زود مى

  ها چه کنند؟ دانيد که فقراى شرق چگونه در عسرتند؛ بيچاره اّما نمى.  کردم مى

  )۷۰، ص۲االٓثار، ج بدايع(

  

ده دارد؟  هر روز دو کرور نفوس به دنيا اگر انسان چشم عبرت باز ننمايد، چه فاي.  ديدۀ عبرت بايد... 

برند و چه خدمتى به  لکن بايد مآل و نتيجه را ديد که از مزرعۀ حيات چه حاصلى مى.  روند آيند و از دنيا مى مى

بارى، وظيفۀ انسان خدمت به عالم انسانى و عبوديت درگاه الهى است؛ تبتّل و تذّکر .  کنند عالم حقيقت مى

ّال جز دست خالى چيزى نخواهيم .  اگر به اين فضائل موّفق شويم، بسيار خوب.  است است؛ حالت انقطاع
ِ
َوا

.  هاى عالم نسبت به او ملعبۀ صبيان است جمال مبارک اساسى براى ما تأسيس فرمود که جميع اسباب.  داشت

  .روح استالبتّه حيات جسم به .  و ساير شئون و امور به منزلۀ جسد زيرا آن اساس روح عالم است

  )۱۲۹، ص۲االٓثار، ج بدايع(

  

  ۱۳                مناجات 

  هواالبهى

  :اى بندۀ حق دست شکرانه به درگاه خداوند يگانه بلند نما و بگو

اى بهاجان جانم به فدايت اى دلبر نازنينم  اى يار دلنشينم  عنايتى فرما که در ملکوت ابهايت 

و در خدمت امرت کوشم و جان در رهت افشانم و با رخى روشن و وجدانى چون گلزار و چمن راه يابم 

  ع ع.  اّنک أنت الکريم الرّحيم.  خاک ره احّبايت گردم

  

  



          ۲۵    لوح مبارک حضرت عبدالبهاء

هوا  

يا ابن الملکوت  انسان چقدر بزرگوار است اگر در ره پروردگار بپويد و چقدر جميل است اگر نور الهى 

ست اگر از عالم ملکوت خبر گيرد و چقدر بينا است اگر مشاهدۀ انوار جمال فرمايد در جبين بتابد و چقدر دانا ا

  .و چقدر شنوا است اگر نداى حق بشنود

پس، .  پس، شکر کن خدا را که نداى الهى به گوش هوش رسيد وجان و دل به جوش و خروش آمد

  و عليک التّحيّة و الثّنآء ع ع. ايدقدم استقامت ثابت و راسخ دار تا اين موهبت بيفزايد و عالم وجود بيار

  )۸۹، ص۲منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء، ج(

  

  ۱۹            چشمان عبدالبهاء

چون .  محفل ملّى ُهندوراس دستور دادند که ما به يک شهر ديگر براى تبليغ و تشکيل محفل محلّى برويم

نوان مسافرت تشويقى و کسب تجربه به صفحات به وضع و چگونگى تبليغ در اين کشور آشنا نبوديم، مّدتى به ع

  .هاى ساحلى رفتيم هاى اقيانوس اطلس و جنگل شمالى و شمال شرقى در کرانه

در اين محل، محفل روحانى .  از ما به گرمى استقبال نمودند.  بعد از چند روز به يکى از قبايل رسيديم

به  مرا جناب اولينگا در اين صفحات افشانده بودندا را چهار سال قبل ايادى ا بذر محبّت.  محلّى داشتند

هر يک از اين سياهان سفيدقلب، خود چون مشعلى نورانى بر ساحل اقيانوس راهنماى متحّريان حقيقت  طورى که

  .به مجّرد ورود و رفع خستگى، کالس تزييد معلومات تشکيل گرديد.  بودند

عجب سؤالى؟  خداى "  چشمان عبدالبهاء چه رنگ بود؟"در ابتداى کالس، خانم پير و فرتوتى پرسيد، 

  من چه جوابى بدهيم؟  چشمان عبدالبهاء چه رنگ بود؟ 

، چرا اين سؤال را )کنند ديگر را خواهر و برادر صدا مى در ميان قبايل همگى هم(خواهرم "پرسيدم، 

کران اقيانوس به سوى  از بىبخش   بينم که چون نسيمى فرح اکثر شبها خواب مواليم را مى"گفت، "  کردى؟

شوم و اکنون در اين آرزويم که  توانم به چشمانش نگاه کنم؛ از شّدت هيجان بيدار مى آيد، ولى نمى ام مى کلبه

  ."بدانم چشمان او چه رنگ بود

عکس حضرت عبدالبهاء را که همراه داشتيم، به او داديم و گفتيم که نگاه کن هر رنگى را که تشخيص 

  )۲۱۱، ص۷- ۸، شماره ۲۳آهنگ بديع، سال (  .استدادى همان 



  

امرا 
ّ
  ۲۰          مقام حضرت عبدالبهاء به قلم حضرت ولى

نواياى آن موالى عالميان را الى االٔبد  هاى آخرين وصاياى مبارک که دستورات و ترين قسمت از مهم

روحى لهم الفدا حضرت رّب اساس عقائد اهل بهاء "فرمايد،  کند اين بيانات است که مى گوشزد جهانيان مى

اعلى مظهر وحدانيت و فردانيت الهيّه و مبّشر جمال قدم، حضرت جمال ابهى روحى ٔالحبّائه الثّابتين فدا، مظهر 

  ."کلّيۀ الهيّه و مطلع حقيقت مقّدسۀ ربّانيه و مادون کّل عباٌد له و کّل بأمره يعملون

الت مباينت دارد، به هيچ وجه نبايد اين نتيجه را از اين بيانات واضح و مبين، که با هر قسم دعوى رس

گرفت که حضرت عبدالبهاء فقط يکى از بندگان جمال مبارک و يا فقط مبيّن منصوص تعاليم اَب بزرگوارش 

زيرا محدود .  حاشا و َکّال که اين عبد چنين فکرى در سر بپروراند و يا در صدد القاى چنين نظرى باشد.  باشد مى

ضرت عبدالبهاء به اين مراتب، خيانت واضحى به ميراث مرغوب حضرت بهاءا به اهل عالم کردن مقام ح

نهايت رفيع و منيع است و به مراتب باالتر  مقامى را که قلم اعلى براى حضرت عبدالبهاء معيّن فرموده بى.  است

کتاب اقدس، که اعظم و  در.  گردد از آن است که از نفس بيانات حضرت عبدالبهاء در حّق خود مستفاد مى

 است، همچنين در کتاب عهد و سورۀ غصن، اشاراتى از حضرت بهاءا اقدس از جميع آثار حضرت بهاءا

از َيراعۀ اَب جليلش نيز تأييد گشته و ُکّالً به حضرت موجود است که در الواح نازله به افتخار حضرت عبدالبهاء 

تواند کما ينبغى و يليق به اهّميت و معنى آن  د که نسل حاضر هرگز نمىکن عبدالبهاء قدرت و اختيارى عنايت مى

  .پى َبرَد

ا و اعلى ُصنع يد مثيل حضرت بهاء حضرت عبدالبهاء در رتبۀ اولى مرکز و محور عهد و ميثاق بى

ت و ت صافى انوارش و َمَثل اعالى تعاليم و مبيّن مصون از خطاى آياتش و جامع جميع کماالعنايتش و مرآ

ا و حقيقت َمن  مظهر کلّيّۀ صفات و فضائل بهائى و غصن اعظم منشعب از اصل قديم و رکن رکين شريعت

طاف حوله أالسماء و مصدر و منشأ وحدت عالم انسانى و رايت صلح اعظم و قمر سماء اين شرع مقّدس بوده 

مل و احسن جامع جميع اين نعوت و اوصاف أالبد خواهد بود و نام ُمعجزشَيم عبدالبهاء به نحو اتّم و اک و الى

است که  حضرت بهاءا در توصيف آن حضرت اختيار " سرّا"است و اعظم از کّل اين اسماء عنوان منيع 

الوصف حاکى از آن  اند و با آن که به هيچ وجه اين خطاب نبايد عنوان رسالت آن حضرت قرار گيرد، مع فرموده

ات بشرى با فضائل و کماالت الهى در نفس مقّدس حضرت عبدالبهاء است که چگونه خصوصيات و صف

  )دور بهائى(.  مجتمع و متّحد گشته است

  

  

  



  ۶            از طهران تا بغداد

پس از رهايى جمال اقدس ابهى از سجن طهران و صدور فران سلطانى مبنى بر نفى از ايران، آن حضرت 

در آن ايّام، که فصل زمستان و بسيار سرد بود، با .  بغداد شدند به اتّفاق جمعى از عائلۀ مبارکه و اصحاب عازم

  .فروش بخش کوچکى از جواهرات آسيه خانم که باقى مانده بود وسائل سفر فراهم شد و اين کاروان به حرکت آمد

اين سفر سه ماه طول کشيد و بر هيکل مبارک جمال قدم و حضرت عبدالبهاء و ساير همراهان بسيار 

لباس حضرت عبدالبهاء نازل و دستها و پاهاى مبارک در معرض سرما و به علّت صَغر سن از   .سخت گذشت

هاى  عبور از کوه.  کردند که راحتند فرمودند وچنان وانمود مى وليکن چيزى نمى.  مصائب سفر خسته و ناتوان بودند

.  وم است که چه بر اصحاب گذشتفرسا بود و با وجود قلّت مرکوب و ملبوس ديگر معل پربرف مغرب ايران طاقت

گرفت و مسافات  حضرت عبدالبهاء گاهى سواره و گهى پياده بودند و گاهگاه آقا رضاى قنّاد ايشان را به دوش مى

 طريق ميشد
ّ
  .بعيده بدين صورت طى

يافته حضرت عبدالبهاء در بيانات شفاهيّۀ خود که در مجلّۀ نجم باختر به انگليسى ترجمه شده و انتشار 

گاهى که من بر دوش آقا رضا .  فرمايند از شّدت مصائب وارده خواب ما اندک بود و اکثرًا در حرکت بوديم مى

  .فهميدم که آقا رضا از روى جوى و يا مانع ديگرى پريده است شدم و مى برد، با تکانى بيدار مى خوابم مى

هاى نازنين آن خانم گرامى بر  دست آسيه خانم حرم مبارک حضرت بهاءا در اين سفر بسيار رنج ديد و

بندان کامًال مجروح بود و دل کوچک طفل خردسال، يعنى  هاى چرکين در فصل سرما و يخ اثر شستشوى زياد جامه

آسيه خانم قسمت بزرگى از خدمات مربوط به عائلۀ مبارکه و .  سوخت حضرت عبدالبهاء، بر مادر عزيزش بسيار مى

خالصه آن که مصائب سفر بسيار و آثار .  آنى از حال جمال قدم غافل نبودند دادند و اصحاب را انجام مى

  .سرمازدگى آن ايّام تا آخر حيات عنصرى در وجود حضرت عبدالبهاء ظاهر بود

  )ا محّمدحسينى نوشتۀ نصرت(

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ۲۲        چند نکتۀ جالب در مورد حضرت عبدالبهاء

  اثر موسيقى در وجود مبارک

هاى پاييز در ارض اقدس داستان ذيل را  هاء ضمن بيانات شفاهيۀ خود در يکى از شبحضرت عبدالب

هنگامى که از .  مّدتها بود که نواى دلکش سازى نشنيده بودم.  موسيقى در من اثر فراوان دارد:  "اند نقل فرموده

تر شبانان خيمه  رى آن طرفقد.  ها مانديم رفتيم، شبى در کنار دجله در چادرها و خيمه بغداد به اسالمبول مى

  ."نالۀ نى آنقدر در من اثر کرد که تا صبح نخوابيدم.  زد شبانى نى مى.  داشتند

  حافظۀ قوى هيکل مبارک

او در .  الملک، پسرعموى حضرت عبدالبهاء، خاطرات جالبى از ايشان دارد ا نظام ميرزا فضل

جزئيات وقايع دوران . البهاء مرا به تعّجب وا داشتهاى خود نوشته که حافظۀ بسيار قوى حضرت عبد يادداشت

تمام .  شدند که نامشان در حافظۀ احدى نمانده بود کودکى مبارک به خاطرشان بود و از احوال نفوسى جويا مى

آوردند و آنچنان روشن  جزئيات سوانح و حوادث دوران کودکى را به ياد مى مناظر اطراف تاکر را به خاطر داشتند و

فرمودند که گويى ديروز رخ داده و گذشت زمان و شصت سال زندان و تبعيد و مصائب و بالياى  ح بيان مىو واض

  .الُتحصى هيچکدام اندک اثر در حافظه و ذاکرۀ مبارک نکرده بود

  تأثير رائحۀ گلها

 ىاقعًا ديدنفرمايند و وقتى سرکار آقا رائحة گلها را استشمام مى: "نويسد خانم لوکاس، يکى از زائرين، مى

مانند آن .  زند هاى ياسمن با ايشان حرف مى برند که گويى عطر گل چنان صورت خود را در گلها فرو مى. است

  ."برد است که کسى براى خوب شنيدِن يک آواِز دلنواز تمام قّوۀ سامعۀ خود را به کار مى

  )۱۳۵۰آهنگ بديع، شمارۀ آذرماه (

  

  

  ۳۴          مناجات خاتمه

هوا  

والى شفوق و حنون  از ملکوت ابهايت نظرى به حال اين پروردگان يد عنايتت افکن و حزب مظلومت را قّوت و اى م

قلوب پژمردۀ .  آتش فُرقت و ُحرقتت بنشان و به ماء َمعين هدايت َمن َعلَى أالرض تسکين و تخفيف ده.  شهرتى ده

هر مشکلى را .  در آن اقليم مقّدس استوار و مرتفع فرمادوستان را به بشارتى جديد مشعوف کن و بنيان مجيد امرت را 

آشفتگان رويت را به تحّقق آمال .  به يد قدرتت رفع کن و  وحشت و اضطراب را به آسايش دل و جان تبديل ده

  بندۀ آستانش شوقى.  تسليت بخش و اين آوارگان مستمند را در کهف حراست و حمايت محفوظ دار

  



  ۴      ضرت عبدالبهاءمبارک حآميز  مزاحلوح 

  هواالبهى

امان و محّصل ديوان حاضر و واقف و استدعاى  جناب محّمد هاشم   آقا مهدى االن چون طلبکار بى

چه .  پايان ولى أالمان أالمان از محّصل کاشان نه آذربايجان هرچند مرا مشغوليت بى.  نمايد تحرير اين ورقه مى

ولى اين محّصل نرم نرمک طلب نمايد، ولکن مستمر؛ .  هلت دهندکه آنان يک دو کلمه ترکى شديد گويند و م

توّجه  گهى روبرو؛ گهى به گوشۀ ابرو و گهى به ؛گاهى به زبان راَند؛ گهى به نگاه طلب کند.  و فرصت منقطع

بارى، به هر . دل؛ گهى به حنين روح؛ گهى به غمزه، گهى به عشوه، گهى به ناز، گهى به نياز،  گهى به راز

  .  بود ما را به کار واداشت تا اين عبد اين نامه نگاشت قسم

ا وجود پس مالحظه کن در نزد آقا مهدى چه قدر عزيزى و يادت در مذاق اين عبد چقدر لذيذ که ب

پس تو نيز بايد هّمت را در خدمت دوستان بگمارى و شب و . عذرى چند، به تحرير اين ورقۀ چون قند پرداختم

بندى و بندگان جمال مبارک روحى لعباده الفدا را خادم کمترين گردى و فخر جميع روز کمر بر خدمتشان 

  ع ع. ملوک و سالطين شوى

  

  ۱۴        مبارک حضرت عبدالبهاءآميز  مزاحلوح 

  هواالبهى

حاجى چون طلبکار سرهنگ ترک و سرباز آذربايجان حاضر و اين عبد چون مديوِن  جناب  يا َمن ينادى بالميثاق

.  وض و مفلس و متحيّر و متفّکرم که چگونه اين َدين تومانى يک هزار منفعت را در هر ماهى ادا نمايمپاکباز مقر

چندى بود نظر به مشاغل عظيمۀ اين عبد . زيرا حاجى مکاتيب مطلوبه را در هر ماهى منفعتى منضّم فرمايند

طلبکار که خوِف افالِس مديون او را حال، اليوم مثل داين و .  فرمودند مهلت داده بودند و بسيار معقولى مى

فرق ميان حاجى .  نگيرند برنخيزند قرار و مضطرب نمايد، بغتًة حاضر و دفعًة پنج سند را تحصيل خواهند و تا بى

و سرباز آذربايجانى اين است که سرباز طلبکار َدِر خانه را بگيرد و در کمين نشيند، ولى جناب حاجى در ِوثاق 

  .رى فرمايندداخل شوند و طلبکا

اداى اين  از بارى، ناچار.  اند سندى است که به اسم شما است بارى، از جمله سندها که مرقوم فرموده

جناب .  الخصوص که بر اين َدين مستوعب ربا و منفعِت مرّکب نيز محّقق است على.  َدين مستوعب شديم

ر جميع شئون خود را فداء امرا نموده تکليف اين است که د.  فرمايند که تکليف شما چيست حاجى سؤال مى

اين است ثمرۀ وجود و مقام ميرزا .  ا مشغول گردند ا و تثبيت قلوب على ميثاق در اطراف به نشر نفحات

  ع ع... محمود



  ۳۱        آبادى ا نجف خاطرۀ آقا رحمت

سالها .  ستۀ دلبر ميثاق بودآبادى از بندگان مخلص آستان الهى و از عّشاق دلخ خادم نجف ا آقا رحمت

گفت  مى.  ورزيد که حّد و وصف ندارد آنقدر به وجود مبارک عشق مى.  به خدمت عتبۀ مقّدسه اشتغال داشت

در يکى از روزها که در التزام هيکل اطهر عازم .  الورى به کوه رفتيم بارها اتّفاق افتاد که در خدمت حضرت مولى

کردم و چون  طپش شديد قلب آن حضرت را احساس مى.  جه مبارک دگرگون شدقلّۀ کوه بوديم، ناگهان ديدم و

دانستم حضرت عبدالبهاء راه را به پايان خواهند رسانيد، لذا از حضور مبارک درخواست کردم آن حضرت را  مى

استراحت  قدرى.  ا آن روز خواهد آمد که مرا به پشت بگيرى آقا رحمت"فرمودند، .  به پشت گرفته باال َبَرم

  ."دهيم کنيم و سپس راه را ادامه مى مى

پيوسته در انتظار تحّقق وعدۀ مبارک بودم و چون محّقق نشد با خود گفتم .  آن روز گذشت و سالها گذشت

مرور زمان موجب شد وعدۀ .  ات به انجام رسد کفايت، ديدى که سزاوار نبودى تا وعدۀ حق درباره لياقت بى اى بى

ان همگ.  فراق دلبر ميثاق فوق طاقت بود. ن که صعود واقع شد و آتش به جانها زدآتا .  ش نمايممبارک را فرامو

عائلۀ مبارک و مجاورين .  ن خبر دادند که رمس اطهر بايد تا صبح در سرداب قرار يابدناگها.  گريان و پريشان بوديم

هاى سرداب پائين  ّهر را به دوش گرفته از پلّها جز تو کسى قدرت و توان ندارد که رمس مط آقا رحمت"فرمودند، 

  ."تو اين کار کن.  َبَرد

ناگهان وعدۀ مبارک به يادم آمد .  ها سرازير شدم جسد مبارک را به دوش گرفته از پلّه.  امتثال امر نمودم

گر شاهد وفاى به زار زار گريستم و بار دي" ن روز خواهد آمد که مرا به پشت بگيرى؛آا  آقا رحمت"که فرمودند، 

  .عهد مرکز عهد و پيمان گشتم

قربانت گردم، تنها آرزو "ا حکايت کرده است که روزى به حضور مبارک عرض کردم،  همين آقا رحمت

الورى اين است که عنايت فرمايند و من معرض امتحانات الهيّه قرار نگيرم و با ُحسن  و رجايم از حضرت مولى

ناگهان ديدم اشک در چشمان مبارک حلقه زد و يک سيلى به رسم مبارک به صورتم   ."خاتمه از اين عالم بروم

من نيز .  کّل در معرض امتحانات الهيّه هستيم.  ا هيچ نفسى معاف از امتحان نيست آقا رحمت"زدند و فرمودند، 

کمال تضّرع بخواهيم که  از درگاه جمال مبارک به.  که مرکز ميثاق امر حضرت بهاءا هستم، در معرض امتحانم

  ."کّل با ُحسن خاتمه به عالم باقى شتابيم

  

  

  

  

  



  ۲۸        )۱(بعد از صعود حضرت عبدالبهاء 

هوا سرد بود، ولى سردى هوا آنها را .  داد نوامبر را نشان مى ۲۸ساعت حدود يک بعد از نيمه شب تاريخ 

موقعى که کورتيس وارد بيت مبارک .  دويدندشتابان به سوى بيت مبارک حضرت عبدالبهاء .  ساخت آزرده نمى

بايستى عمًال راه خود را از ميان  او مى.  گريستند وار مى ريختند و برخى ديوانه شد، حاضرين در اطاق اشک مى

الورى رسيد، دکتر فلوريان کروگ  وقتى به اطاق حضرت مولى.  جمع ناالن و گريان، که اکثرًا ايرانى بودند، باز کند

پزشک، که دو هفته قبل با همسرش به .  خوابى که حضرت عبدالبهاء روى آن خوابيده بودند، ايستاده بودکنار تخت

  ."اکنون صعود فرمودند الورى هم حضرت مولى"حيفا آمده بود، رو به کورتيس کرده گفت، 

ه و به او اى ساکت ايستاد و به آن هيکل مهيمن خيره شد که به زندگى او نور تابانيد کورتيس چند لحظه

او هر کارى .  چقدر در جوار ايشان هميشه احساس خوبى داشت.  کمک کرده بود تا سرور را درک و  تجربه نمايد

کورتيس به تجربيات ارض اقدسش نزديکتر از آن بود که دريابد .  براى حضرت عبدالبهاء حاضر بود انجام دهد

لکن با گذشت سالها، آن تعليمات تدريجًا ظاهر .  ودندالورى به او چه آموخته و در او چه دميده ب حضرت مولى

  .شد

کردند گويى از خداوند  برخى از نفوس به صداى بلند گريه مى... در اطاق اصلى ميانى غوغايى به پا بود 

اند، امر مبارک چه  الورى صعود فرموده حاال که حضرت مولى  ؟چرا بايد چنين اتّفاقى روى دهد"پرسيدند که،  مى

  "شد؟ خواهد

حضرت ورقۀ مبارکۀ عليا .  توانست به آن سؤاالت پاسخ دهد، در آن سوى اطاق بود وجود مبارکى که مى

هنگامى که .  کاستند دادند و رنج و الم آنها را مى فرمودند و آن نفوس محزون را تسلّى مى با آرامش مشى مى

کشند و دست دراز  ت نوازشى به شانۀ يکى مىفرمايند، دس ه ابراز تفّقد مىمديد که به ه کورتيس ايشان را مى

گذارند که از حضرت  ان نوع قّوه و نيرويى را به نمايش مىمفشارند، متوّجه شد که ايشان ه اى را گرفته مى شده

 ىمتانت ايشان، استوار.  نفسى از ياران متوّجه اين حالت شد و به دامن ايشان آويخت.  شد عبدالبهاء ساطع مى

محبّت از سوى ايشان به آن نفس اطمينان بخشيد که امر مبارک دچار وقفه نخواهد  مداوم امواجايشان، جريان 

در آن لحظه، ايشان سرپرست امرى بودند که برادر عزيزشان مّدت بيست و نـُه سال با فدا کردن همه چيزش .  شد

جميع در طلب ملجأ و مالذ به آن  ايشان کوهى از استقامت بودند که.  آميز هدايت فرموده بودند آنچنان موّفقيت

  .آوردند روى مى

  

  

  

  



  ۲۹        )۲(بعد از صعود حضرت عبدالبهاء 

الورى حتّى در صعود خود مورث وحدت بودند و اصل وحدت عالم انسانى را پيش  حضرت مولى

دالبهاء، نفوس از جميع اطراف حيفا، فقير و ثروتمند، پهلو به پهلو، به سوى بيت مبارک حضرت عب.  بردند مى

سايرين از فواصل بعيده جهت حضور در مراسم تشييع رمس اطهر .  جايى که تابوت قرار داشت، در حرکت بودند

ها از جبال  مندوب سامى فلسطين، ِسر هربرت ساموئل، حاکم فنيقيه، حاکم اورشليم، رهبران دروزى.  آمده بودند

ها،  ها و بريتانيايى ها، آمريکاييان، ايرانى ها، سويسى نىلبنان، ترکها، کردها، اعراب، يونانيان، مصريان، آلما

جمعيت انبوه متحّرک به جمعى حدود ده هزار نفره .  بخشى از َفَوران خودجوش تکريم به حضرت عبدالبهاء بودند

به الورى روى قلّۀ کوه ايستاده، با بازوان گسترده، انبوه جمعيت را چون يک عائله  گويى حضرت مولى.  تبديل شد

حتّى رهبران مذهبى، کشيشان انگليکن، کاتوليک رومى، و ارتدکس يونانى در کنار .  کشيدند سوى خود مى

دانستند  آنها در محبّت و تکريم نسبت به نفسى که مى.  داشتند زعماى جامعۀ مسلمانان و رهبران يهودى گام بر مى

يق و خدمت بالقيد و شرط به همه از درون قيود به عنوان يک مسجون منفور به فلسطين آورده شد و با محّبت عم

بين  دانستند که چقدر زندگى ايشان در خطر بود، چقدر مردم کوته آنها مى.  ظلم و ستم قيام کرد، متّحد بودند

درون جمعيت کسانى .  دسيسه چيدند تا امالک امرى را، که ايشان چون شير حارس آن بودند، غصب نمايند

يافت قرار گرفته و بعد از  أثير شايعات مسمومى که توّسط اعداء و ناقضين ميثاق شيوع مىبودند که زمانى تحت ت

  .مالقات با آن حضرت محبّت وجود مبارکش را به دل گرفته بودند

 جنگ جهانى اّول به اهالى عّکا و حيفا کمک کرده بودند که  همه مى
ّ
دانستند که حضرت عبدالبهاء طى

هاى گندم که خود کاشته  حضرت عبدالبهاء غالبًا ساعاتى را پاى پياده با بسته.  از شّدت گرسنگى هالک نشوند

 مى
ّ
آنها هيچ راهى براى جبران آنچه که ايشان انجام داده .  رفتند کردند و به سراغ فقراى حيفا و عّکا مى بودند طى

 س خود را تعطيل کرده و مقاماتهاى خود را بسته، معلّمين مدار تعّجبى نداشت که تّجار مغازه.  بودند نداشتند

احدى .  دولتى ميزهاى خود را ترک کرده بودند که در تشييع رمس اطهر حضرت عبدالبهاء شرکت کنند

چنين حالتى .  َفَوران تکريم و محبّت بشرى را که نثار حضرت عبدالبهاء ميشد به خاطر آَوَردهمانند توانست  نمى

  .ابدًا سابقه نداشت

هاى  الورى را از دست رفتند و تابوت حامل رمس حضرت مولى به آهستگى باال مى نفوس از جبل کرمل

مردم براى افتخار حمل تابوت، ولو براى يک لحظه، با .  دادند گشوده به دستهاى گشودۀ ديگرى تحويل مى

  .کردند بسيارى زارى مى.  مّدت دو ساعت پيش رفتند.  آنها بهائى نبودند.  کردند يکديگر رقابت مى

  

  

  



  ۳۰        )۳(بعد از صعود حضرت عبدالبهاء 

وقتى که باالخره جمعيت متحّرک انبوه به حديقۀ محّل مقام حضرت اعلى رسيد، تابوت که با شال 

  .اى که با پارچۀ سفيدرنگى پوشيده شده بود به آرامى گذاشته شد اى تزئين يافته بود، روى ميز ساده خوشرنگ ساده

 شان به هم فشرده شده به تابوت فتهمحّبت براى آخرين دفعه به يار عزيز از دست رافراد گوناگون براى ابراز 

ح و تکريم آنها آنچنان مد.  مسيحى و مسلمان صحبت کردند نـُه نفر، از جمله رهبران يهودى،. نزديک شدند

عنوان دوست حقيقى  آنها، با حرارت و اشتعال تام، ايشان را به.  درخشان بود که نيازى به ناطق بهائى پيدا نشد

فقرا و افتادگان تمجيد نمودند و کار ايشان در توسعۀ تفاهم بين اديان مختلف و نژادهاى گوناگون را ستودند و آن 

دانستند که اين  شود و مى شنيدند که يک قّديس دارد وصف مى جمعيت مى.  حضرت را رهبر نوع بشر خواندند

  .محبّت و مراقبت ايشان برخوردار شده بودند زيرا بسيارى از آنها از.  وصفى صحيح بود

توانست بفهمد که چه گفته ميشد،  شنيد و با اين که نمى هاى عربى و فرانسوى را مى کورتيس سخنرانى

لکن .  توانست محبّت و احترام را در صداى سخنرانان، و اندوه و احساس فراق را در جمعيت احساس کند مى

دانست که معدودى از  الورى به عمل آمد، کورتيس مى از حضرت مولى ها، کهها و تمجيد عليرغم تمام تکريم

نفوس مجتمعه روى کوه کرمل در آن روز آفتابى فهميدند که حضرت عبدالبهاء نمايندۀ چه امرى براى نوع بشر 

يک قّديس تر از  الورى، متعالى دانست که حضرت مولى کورتيس مى.  کردند بودند و واقعًا براى چه هدفى کار مى

  .بودند

وى آهسته به .  هاى عريض خادم مقام قرار گرفت تابوت با احتياط از روى ميز برداشته شد و روى شانه

تنها يک مرد .  درون مرقدى قدم گذاشت که در اطاق مجاور محّل استقرار رمس حضرت اعلى قرار داشت

بعد از مراسم تشييع، همين خادم، که .  د نداشتچه که جا براى فرد ديگرى وجو.  توانست تابوت را پائين ببرد مى

بخشى از وى نموده  الورى سؤال حيرت مرد نيرومندى بود، دريافت که چرا روز قبل از صعود مبارک، حضرت مولى

توانى مرا به جايى حمل کنى که بتوانم بياسايم؟  از اين جهان خسته  تو مرد نيرومندى هستى؛ نمى: "بودند

  ."ام شده

شخصيتى آنچنان قوى، با .  اند توانست باور کند که حضرت عبدالبهاء در گذشته ه سختى مىکورتيس ب

اگرچه ايشان ديگر به ظاهر در اين عالم نبودند، از .  محبّت خود همه چيز را روى کوه کرمل تحت ُسلطه گرفته بود

وتى را با محبّت به ملکوت مر حال اى بخشند، تا زن د اى را مائده آمدند تا کودک گرسنه زنان فرود نمى کوه قدم

مّدت .  آتى هدايت فرمايند، تا بيمارى را تيمار کنند، ولى روح مرکز جهانى و محيط اطرافش تغييرناپذير بود

نزديک سى سال انعکاس مداوم ظهور حضرت بهاءا توّسط ايشان، جّوى جديد آفريده بود؛ جّوى که با صعود 

  .ماند تا با روح حضرت شوقى افندى تقويت گردد اى هميشه باقى مىبر.  رفت آن حضرت از ميان نمى

  )او عشق ورزيد و خدمت کرد، فصل هشتم و نهم(



۳۲        توقيع مبارک حضرت ولى امرا  

.  اى مناديان و برگزيدگان جمال کبرياء و پيروان حضرت عبدالبهاء برادران حقيقى وخواهران روحانى

ميثاق، آن نجم مشعشع ُدّرى الهى، اَب حنون و موالى شفوق، حضرت  متجاوز از دو سال است که کوکب

 نوا اهل بهاء، اطفال بى.  عبدالبهاء، آهنگ مٔال اعلى نمود و چون برق در پس پردۀ غيب پنهان و متوارى گشت

را در  دفعًة واحده در غمرات اَکدار و ظلمات اين خاکدان ترابى يتيم و ناالن گذاشت و عّشاق آن روى دالرام را

بساط اَحزان را کامًال بگسترانيد و ديدۀ عنصرى را .  اين جهان پر محن و آالم به نار ُحرقت و فُرقتش بگداخت

بالغه چنين اقتضاء نمود و مشيّت قاهرۀ حکمت .  أالبد از مشاهدۀ روى و موى نازنينش محروم و مأيوس کرد الى

هشتاد سنه متاعب التحصى و مشّقات گوناگون خسته و  ولى روح مقّدسش، که از.  الهيّه بر اين قرار گرفت

دالن  الملکوت جالس و به اين خسته آزرده شده بود، حال شاد و آزاد در اعلى ُغرَف جنان ساکن، بر يمين رّب 

  :متوّجه و ناظر و از رفرف اعلى به اهل بهاء در ُملک ادنى به اين خطاب و ندا ناطق و مذکّـِر

من .  ويد، افسرده مگرديد، خاموش منشينيد و خود را پريشان و مأيوس مکنيداى عزيزان من محزون مش

وفا به امر .  با شما هستم و شما را در حصن رعايت و َکَنِف حمايتم گرفته در هر آنى تأييد و توفيق جديد نمايم

و جانفشانى نماييد و از  بهاء نماييد و تا َنَفِس اخير، مانند اين عبد در خدمت امرا و عبوديّت آستانش بکوشيد

از .  از هجران من ملول مشويد و از شؤون دنيا و حوادث زمان خائف و مضطرب گرديد.  يکديگر سبقت گيريد

چه که شمائيد ُجنُدا و شمائيد جمع اهل بهاء که در اين .  مصائب امکان ادنى تزلزلى در امرا حاصل منمائيد

امت عظمى و زيور اخالق و حلل تقديس و طراز تقوى بين مٔال انشاء مبعوث طوفان بال به مظلوميت کبرى و استق

نصرت امر الهى نماييد و متدّرجًا اين جهان تاريک پروحشت و انقالب را به اوج عزّت ابديّه در . خواهيد شد

  .  ظّل امرا در سايۀ سراپردۀ نجات در آوريد

فتور و اهمال منماييد و اين فرصت گرانبها را از دست اى ياران من و انصار من  در اين سبيل بعد از من 

ّال عاقبت خود خائب و خاسر گرديد و از نعمت عظمى، تاج عزّت ابديّه خود را محروم نماييد
ِ
گمان .  مدهيد َوا

وارد گردد؛ ال وا رجالى مبعوث شوند و گوى .  ننماييد که از سکون و سکوت احدى از احبّاء وهنى بر امرا

من با شما هستم و در ساحت کبريا .  پس بکوشيد و هّمت موفور از نو مبذول داريد.  ت را از ميدان بربايندسبق

کّل متّحدًا متّفقًا قيام نماييد .  در محضر حضرت اعلى و جمال ابهى به شديدالُقوى تأييدتان نمايم و داللت کنم

ّال مرا ديگر َمبي.  تا به اين مقام بلند اعلى رسيد
ِ
اين است، اى احبّاى .  نيد و به فوز لقا در عالم باال فائز نشويدَوا

  .عبدالبهاء، سبب سرور و فرح روح من در ملکوت ابهى

  .اين رنّۀ ملکوتى از آن ورقاء ايکۀ عبوديت به سمع مشتاقان رويش هر دم متواصل

  )۱۵۹، ص۱۹۲۶-۱۹۲۲توقيعات مبارکه (

  



  ۳۳          مناجات لقا

عبد گردد و حکم مالقات  کمال تضرّع و ابتهال بخواند سبب روح و ريحان قلب اينه ى باين مناجات را هر نفس

  .دارد  

  هو أالبهى

و اعّفر وجهى بتراب عتبة  اليک اکّف التّضرّع و التّبّتل و أالبتهال ُط الهى الهى انّى ابسُ 

خاضع من اولى أاللباب ان تنظر الى عبدک ال تقّدست عن ادراک اهل الحقائق و النّعوت

اى رّب  ره فى بحار رحمة صمدانيّتکتک بلحظات اعين رحمانيّتک و تغماحديّ  الخاشع بباب

مبتهٌل اليک متوّکٌل عليک متضرٌّع  انّه عبدک البائس الفقير و رقيقک الّسائل المتضرّع أالسير

  و يقول  بين يديک يناديک و يناجيک

احديّتک و نّور جبينى بانوار  ضرترّب ايّدنى على خدمة احبّائک و قّونى على عبوديّة ح

باب الوهيّتک  فناء ملکوت عظمتک و حّققنى بالفناء فى د فى ساحة قدسک و التّبتّل الىعبّ التّ 

کأس الفناء و البسنى  على المواظبة على أالنعدام فى رحبة ربوبيّتک اى رّب اسقنى و اعنّى

رض الّتى ممرّ أالحبّاء واجعلنى فداء لالٔ غبارًا فى  ثوب الفناء و اغرقنى فى بحر الفناء و اجعلنى

  المتعال  صفياء فى سبيلک يا رّب العزّة و العلى انّک انت الکريماالٔ  وطئتها اقدام

اى رّب حّقق آماله و نّور اسراره و  هذا ما يناديک به ذلک العبد فى البکور و االٓصال

م الرّحيم الوّهاب و فى خدمة امرک و عبادک انّک انت الکري اشرح صدره و اوقد مصباحه

  عبدالبهاء عبّاس. انت العزيز الرّؤف الرّحمن انّک



  ٢٧        صعود حضرت عبدالبهاء

، آثار نقاهت در هيکل مبارک تدريجًا آشکار گرديد و تب مختصرى ۱۹۲۱نوامبر سنۀ  ۲۶از روز شنبه، 

  .عارض شد و در نهايت خستگى و ضعف در بستر استراحت فرمودند

بارک بهتر بود و از بستر برخاسته لباس پوشيدند و در اطاق مبارک روى نيمکت صبح يکشنبه حال م

استراحت فرمودند و بعد از ظهر تمام احبّاء را امر فرمودند به مقام اعلى رفته در جشنى که يکى از احبّاى هند به 

ر بعد از ظهر در اطاق ساعت چها.  مناسبت روز اعالم کتاب عهد در  مسافرخانه برپا نموده بودند شرکت نمايند

مبارک با اهل بيت و حضرت ورقۀ عليا، همشيره، چاى ميل فرمودند و بعد از صرف چاى، مفتى حيفا و رئيس 

بلديّه و يک نفر ديگر را پذيرفته و از آنها پذيرايى فرمودند و سپس يک نفر شخص انگليسى که رئيس پليس 

  .گرديد مند شده و از عنايات مبارک بهره فحيفا بود مشرّ 

شب، ساعت هشت، قدرى غذا ميل فرموده و در رختخواب استراحت فرمودند و بدون آن که آثار تب 

  .نمودار باشد در نهايت آرامى به خواب رفتند

هاى  بعد از نيمه شب بيدار شده قدرى مشى فرموده و مختصرى آب ميل فرمودند و بعد، يکى از پيراهن

و بعد، قدرى گالب آورده شد ." خواهم بيشتر هوا مى.  کشم ختى نفس مىبه س" :شب را بيرون آورده فرمودند

قدرى غذا .  و در رختخواب بدون کمک ديگرى نشسته قدرى از آن ميل فرمودند و دوباره استراحت نمودند

  :ولى با يک صداى واضح شمرده فرمودند.  آورده شد که ميل بفرمايند

يک نظر غريبى به کّل فرمودند و وجه مبارک "  رفتنم؟ خواهيد غذا بخورم وقتى که من در حال مى"

روح مقّدسش به عالم ملکوت پرواز کرد و از نظر .  اند ه تصّور نمودند به خواب رفتهمخيلى آرام بود که ه

  .عزيزانش غيبت فرمود

 . فرمود، بسته شد هايى که به نظر محبّت و رأفت به عالم انسانى، چه دوست و چه دشمن نظر مى چشم

زنان دراز بود،  هايى که هميشه براى احسان به فقرا و محتاجين به سوى ناتوانان و عجزه و کوران وبيوه دست

 کرده بود، حال سکون  پاهايى که با عزمى راسخ در خدمت.  حرکت ماند بى
ّ
دائمى به رّب حنون منزلها طى

نمود، خاموش  زدۀ بشر تکلّم مى ماتمهايى که با آن فصاحت و بالغت در راه خدمت ابناء  لب.  اختيارنمود

روح پرجاللش از عالم ترابى .  قلبى که به آن قّوت و شّدت محبّت براى نوع انسان ميزد، از کار ايستاد.  گشت

صعود فرمود و از ظلم و ستم دشمنان حقيقت و زحمات متوالى هشتاد سال پرطوفان پر مشّقت که براى خير 

  .بارى، شهادت طوالنى حضرتش منتهى شد.  يافت عموم تحّمل فرموده بود، رهايى

  )۳۴۱حيات حضرت عبدالبهاء، محّمدعلى فيضى، ص(

  


