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  ناظمين راهنماي

 ابهي اهللا جان و دل عزيزان

 صعود ليله احتفال برنامه,  گرامي همكاران شما براي ابهي اقدس جمال ساحت از افزون روز توفيق آرزوي ضمن
 : شو توجه ها برنامه اجراي حين در ذيل نكات به لطفاً.  گردد مي تقديم عبدالبهاء حضرت

 117 شماره نوار از)  وقت   اقتضاي و جمع تمايل صورت در( " عبدالبهاء بگير دستم" سرود ميگردد پيشنهاد .1
 . گيرد قرار استفاده مورد ها برنامه در

 براي را ذيل حكايات توانيد مي ها برنامه اجراي فواصل در شما صالحديد و اضافه وقت وجود صورت در .2
  : فرمائيد نقل عزيزان

 

 مشكالت در استقامت و ثبوت •

 عكا به كوچكي اطاق يك به آوردند حيفا به را ما كه وقتي كه بود اين مباركه بيانات جمله از - 1915 جوالي 25
 قلعه به را ما اينطور به,  سرباز دو به را يكي هر,  يسار و يمين از بسته صف عسكر دروازه در رسيديم كه عكا به. بردند
,  نازل الهي الواح در كه ي همينطور,  ديديم كرديم مالحظه صبح تا.  آب نه,  بود شامي نه.  بستند ما بر را در و بردند
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 پايين قلعه اين از شود نمي كسي كه گفتند آمدند صبح بلي.  شد مي مسموع ديوار و در از كه بود بوم صوت واقعاً
 نبايد.  كنند صحبت كسي با نبايد اينها.  بگيرند خواهند مي آبي و نان چه هر,  بازار به بروند عسكر با نفر چهار.  بيايد
 نوع يك باشد ثابت انسان كه وقتي شديده بالياي و مصائب ايام در.  بخرند آب و نان فقط,  نمايند آميزش كسي با

 حالت خيلي.  دهد مي دست انقطاعي حالت يك,  ديگري حالت يك,  ميدهد روي او براي از ديگر روحانيتي
 بد ياس چقدر.  ندارد وصف يعني.  است بد بسيار.  است بد برايش,  باشد تزلزل چنانچه اگر اما.  است خوشي
,  باشد ثابت اگر اما و گذرد مي سال هزار برايش دقيقه هر,  شود مي تنگ اش حوصله,  شود مي مغلوب.است

 اعلي مالء در,  نيست زمين در واقع در كه آورد مي انسان براي حالتي يعني.  است خوشي حالت بسيار,  باشد مطمئن
 8 ص 251 شماره بهائي م پيا                  .   است

 

  روحاني ترقيات در رنج و درد تاثيرات •

 مدتّي كه بود پوستي سياه او.  رفتند تينسلي چارلز مالقات به فرانسيسكو سان در عبدالبهاء حضرت,  اكتبر دهم روز
,  شوم بلند زودتر خواهم مي,  ندارم قرار و صبر ": گفت تينسلي آقاي.  بود بستر مالزم پا شكستگي علت به مديد
.  باشيد غمگين نبايد شما ":  فرمودند او به الوري مولي حضرت ". كنم شروع دوباره را امري فعاليت و بروم بيرون
 تعريف شما براي داستاني.  هستيد عزيز من براي خيلي شما … خواهدشد شما روحاني تقويت باعث رنج و درد اين
,  نمايد تعليم را او كه اين براي,  پس.  كند منصوب عالي مقامي به را رعايا از يكي خواست مي حكّام از يكي: كنم
,  كرد كارتعجب اين از خيلي مزبور شخص.  بكشد سختي و ببرد رنج خيلي كه داد ترتيبي و انداخت زندان به را او

 باعث كار اين.  كنند چوبكاري كرد امر و آورد بيرون زندان از را او حاكم.  داشت بسيار عنايت و لطف انتظار چون
 مردن به نزديك تا كرد دار سر بر را او اين از بعد.  دارد دوست را او خيلي حاكم كرد مي فكر چون,  شد مرد حيرت
 "؟ آوردي من سر را بالها اين چرا,  داري دوست مرا اگر ", پرسيد حاكم از شد بهتر حالش كه آن از بعد.  رسيد
 و گذراندي را ها سختي و فشارها اين كه حال.  كنم منصوب اعظمي صدر مقام به را تو مايلم ",  داد جواب حاكم
 چقدر آنها تحمل و چيستند ها سختي اين كه بداني خودت تو مايلم.  هستي تر مناسب كار اين براي,  كردي تحمل
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 دوست را تو من.  دارد احساسي چه انسان شدن تنبيه موقع كه داني مي,  كني تنبيه مجبوري كه وقتي.  است مشكل
 ". باشي نقص بدون و كامل مايلم و دارم

 بلوغ به رنج و درد اين از بعد.  دارد مصداق هم شما مورد در نكته همين ": فرمودند چارلز به عبدالبهاء حضرت بعد
 تا آورد مي فراهم ما براي بسياري هاي ناراحتي و افكند مي تعب و رنج به را ما اوقات گاهي خداوند.  رسيد خواهيد

 خواهي قبل از تر قوي مراتب به روحاني لحاظ از و يافت خواهيد شفا زودي به شما.  شويم نيرومند و قوي او امر در
 )ترجمه(". نمود خواهي ابالغ نفوس از بسياري به را مبارك پيام و كرد خواهي فعاليت خدا براي.  شد

  43و42 ص_ براون آلن رامونا تنظيم و آوري گرد _"عبدالبهاء حضرت از خاطراتي               

 تالوت از قبل و هم سر پشت 17و 16, 15 هاي برنامه كه گردد اتخاذ وقت تنظيم لحاظ از ترتيبي لطفاً .3
  . شود خوانده جمع در مباركه  زيارتنامه

  
 

 االعلي ذكرُه جلَّ عبدالبهاء حضرت آثار از مناجات .1

 ابهي اهللا                 

 تو موي پريشان و تواند روي عاشق.  تو آشفتگان,  جمع اين و تواند پريشان مظلومان حزب اين مهربان پروردگار اي
 نمائيم م قيا,  تُست رضاي آنچه به تا,  فرما مرحمتي,  بخش موهبتي و كن عنايتي تو خوي دلداده و تو كوي عاكف و
.  كن مبذول احسان,  مهربان رب اي.  فرما غفران,  يزدان اي.  گرديم منجذب,  است عنايت مغناطيس آنچه به و

 عنايت اركان. دار محفوظ هوي از,   نمودي مرحمت قُوي.  نما شايان پايان بي بخشش به,  بخشيدي رايگان هستي
           . كن دمساز محبتت به و بِرَهان گل عالم از,  نمودي عنايت دل.  كن موفّق نيكان اعمال به,  كردي

                         و ع ع.      عليكم البهاء 

  226 ص 5 جلد عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتي                                
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 الفداء لَه ارواحنا عبدالبهاء حضرت مبارك لوح .2

 نداشتم امراهللا به خدمت در خويش عجز و وسع قدر به جز فكري روز و شب, امر بدايت از كه داني مي تو را عبد اين
 جوش در احيان جميع در.  نيافتم فؤاد راحت بامدادي هيچ و نداشتم آرام شامي هيچ.  نيارميدم شبي و نياسودم دمي و
 و برم مي  بسر نهايت بي زحمت در روز و شب نيز حال و زحمت و مشقّت در اوقات كلّ در و بودم تَعب و خروش و
 اين  ترك زودي به كه هستم ابهي ملكوت به متضرّع ، احيان كلّ در و كنم مي شب ،روز ،وجدان و جان مشقّت در

 دادرسي كسي از و ندارم گله نفسي از وجه هيچ به و كنم توجه ملكوت مقدس آستان به و نمايم ضعيف بالي قالب
 جميع.  نخواهم مشغوليتي روز و شب الهيه كلمه اعالء جز و مشغولم مقدسه عتبه خدمت به را روز چند اين.  نطلبم
 اعالء بر تحريص و تشويق و اهللا نفحات نشر آن و نمودم مستمر ذكر را واحد ورد و نمودم فراموش را اذكار و اوراد
  . متضرّع بندة يك و مبتهلم عبد يك.  نيستم اي رتبه مدعي و ندارم مقامي ادعاي.  است اهللا كلمة

 208 ص 5 جلد عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتي                               
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 … بيستم قرن آغاز در .3

 و دانش روشنايي از هم,  كامل نااميدي از هم و كاذب اعتماد از هم كه اندازي چشم چنين در,  بيستم قرن آغاز در
 مقطع اين به را بزرگوار آن كه راهي.  گرفت درخشيدن عبدالبهاء تابناك هيكل,  بود مركّب روحاني تاريكي از هم

 و راحت دمي و گذشت محروميت و زندان و تبعيد در سالش پنجاه.  بود دراز بسي بود آورده بشري تاريخ در اساسي
 صلح تاسيس دوره كه نمايد ندا و برخيزد بيگانه و آشنا ميان در تا نمود طي را دراز و دور راه اين.  نيافت آسايش
 اعالن و است رسيده فرا بود برافروخته آدميان دل در را اميد آتش اعصار و قرون طي در كه عمومي عدالت و جهاني
 اينكه از امتناع با بهاءاهللا حضرت … است شدني حاصل جهان مردم بين وحدت " انوار قرن" اين در كه فرمود
 امور تمشيت و نمايندگي به را عبدالبهاء حضرت و شد گرفتار زندان و تبعيد به باشد عثماني مقامات سياست بازيچه
 همه كه بود عثماني حكومت ايالتي و محلّي كارمندان با ارتباط ماموريتش هاي جنبه از يكي و فرمود مامور خويش

 نيز ايران مشكالت احوال اين با.  پرداختند مي  مشورت به و شدند مي ايشان دامن به دست مشكالتشان حلّ براي آنها
 خطاب عبدالبهاء حضرت قلم به كتابي بهاءاهللا حضرت دستور به 1875 سال در جمله از.  نماند دور به مباركش نظر از
 جامعه بناي تجديد راهنماي بايد كه را اي روحانيه اصول آن در كه شد نوشته مدنيه رساله نام به ايران مردم و رؤسا به

 فرمود دعوت ايران مردم از عبدالبهاء حضرت رساله اين  آغاز در. دارد مي بيان گردد ترقّي و رشد عصرِ اين در ايران
   : فرمايند مي جمله از.  جويند تحقيق و تفحص آن در را اجتماعي ترقّي كليد و كنند تفحص گذشته تاريخ در كه

 فيوضات از كل متنوعه مختلفه بدايعِ و وصنايع علوم و حكَم و فنون و معارف و افكار و آثار اين كه نماييد مالحظه "
.  پيشترند ملل و قبائل سائر از نمودند تعمق بيشتر پايان بي بحر اين در كه اي قبيله و طايفه هر.  است دانش و عقل
 والَّذينَ يعلمونَ الَّذينَ يستَوِي هل.  گردند مشرق شمس چون معارف افق از كه است آن در ملّتي هر سعادت و عزّت

 "؟ يعلَمونَ ال

.  شد مي جاري عبدالبهاء حضرت قلم از مكرراً بعد سالهاي در كه بود راهنمائيهايي از اي نمونه و طليعه مدنيه رساله
 حضرت قلم از سيل چون كه الواحي  وصولِ با ديدند شديد لطمة بهاءاهللا حضرت صعود ضايعة از كه بهائيان

 تا ميكرد راهنمائيشان,  بود مشتاق نيازمندان آن روح غذاي كه الواح آن. يافتند تازه جاني,  شد مي جاري عبدالبهاء
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 آن از و مانند محفوظ ساخت مي متزلزل وطنشان در را موجود اراده و نظم اساس كه اضطراباتي بحبوحه در بتوانند
 جواب در رسيد مي ايران سراسر در ها دهكده كوچكترين به حتّي كه مكاتبات اين.  جهند بيرون سالمت به ورطه

 راهگشـايشان,  كرد مي تشويقشــان,  گفت مي پاسخ هايشان پرسش به كه بود بهاء اهل از شماري بي افراد عرائض
 … بخشيد مي اطمينانشان و شد مي

 جامعه تنها نه بود دشمنان آزار به مبتال آنكه با دستش دور تبعيدگاه در عبدالبهاء حضرت ماه هر و روز هر انقطاع بال
 كه شد اين اش نتيجه كه نمود بيدار را اجتماعي حيات وجدان ايشان در بلكه,  كشانيد انتشار و بسط به را ايران بهائيان

 با ما قرنِ.  بود نشناخته و نديده را نظيرش كسي عالم جاي هيچ در كه آورد وجود به را فرهنگي,  كوچكي كشور در
 به مثالي است نتوانسته هرگز,  زند مي جديد نظم خَلقِ الف كه طمطراقش پر ادعاهاي همه با و اضطراباتش تمامِ
 بِالمĤل كه آورد وجود به موفّق و ممتاز اي جامعه تواند مي فريد واحد فرد يك كالمِ قدرت چگونه كه بدهد دست
 تحولِ مرهونِ علمي انتفاعيِ و اداري,  اجتماعي پيشرفتهاي اين تمامِ … شود گسترده عالم سراسر به خدماتش دامنة

 اعتمادشان محلِّ و ممتاز,  دشمنان نزد حتّي را آنان و گرفت مي شكل بهائيان جامعه ميان در كه بود اخالقي و معنوي
 متمايز مخالفشان اكثريت از را ايران مردم از قسمتي زودي اين به كه مهمي تحوالت و تغييرات اين.  ساخت مي

 پيروانش از بهاءاهللا حضرت كه است ميثاقي و عهد اش سرچشمه كه بود معنوي نيروهاي نمايندة و دليل خود ساخت
 . سپرد ميثاق مركزِ عبدالبهاء حضرت به را آئينش قيادت,  خود از بعد و گرفت

                                10 تا 7 صفحات انوار قرن           
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  عكا در عبدالبهاء حضرت رفتارهاي و حاالت از بعضي .4

 مي پيراهن آن از مردم كه عادي سفيد پارچه از را قبا هميشه بودند آاليش بي و ساده چيز همه در عبدالبهاء حضرت
 هر از قيمتي البسه و قباها و عباها چه اگر.  پوشيدند مي او روي از نيز ساده نازك لبادة و كردند مي درست, پوشند
 ساده لباس و ساده خوراك و بخشيدند مي ديگران به,  پوشيده دفعه يك ايشان ولي فرستادند مي بهائيان طرف
 در مصيبت و بال و خوشي و فرح حال در و نمودند نمي وارده مصيبات از شكوِه.  شدند مي  متغير دير بسيار. داشتند
 را ايشان حزن و فرح فرمودند نمي خودشان تا.  بودند افروخته و فرحناك بيشتر بال حال در بلكه,  بودند حال يك

 يك ايشان رفتن راه و حركت هميشه.  داشتند ميبر وسيع قدمهاي و سنگين بسيار رفتن راه در.  بود مشكل فهميدن
 . بود نوع

 ترتيب و مسافرخانه نظم به  حتّي,  نظم و ترتيب تحت در كارها تمام و شد نمي ديده ايشان در عجله و شتاب ابداً
 مي خودشان را مصارف حساب و حق تمامي.  فرمودند مي رسيدگي خصوصاً خودشان,  مبارك خانه در و خانواده
, آوردند مي مبارك حضور به داشتند احتياجي و شكايتي و مصيبتي و دردي نوع هر خارج و عكا اعراب.  رسيدند
 فقراي دفعه يك اي هفته.  فرمودند مي راضي نوعي به را يك هر,  فرموده نوازش را آنها همه مهربان پدر مانند ايشان
 شخصاً را ايشان اغلب حتّي آمده بيرون حضرت آن و شده جمع مبارك خانه دربِ دمِ عكا  بيرون,  شناختند مي 

 مادرشان بغل در كه را فقرا هاي بچه از بعضي.  دادند مي وجهي,  فرموده تفقّد نوعي به يك هر از,  آورده تشريف
.  بوسيدند مي را آنها روي و كردند مي بازي آنها با كند مي بازي خود اوالد با كه پدري مانند,  گرفتند مي,  بوده
 334 ص دوست خدمت در             .داشتند نصيبي كَرَم خانه درِ آن از واليت آن فقراي تمام
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 كبريائُه جلَّ عبدالبهاء حضرت لوح .9

 باليا پستان از طفوليت بدو از من بودي كرده تحسر و ثّر‘تا فرياد و بودي نموده فغان و آه من مصائب و باليا از …
 انس بال با و ام كرده خو محنت به لهذا.  نديدم آسايش و راحت روزي رسيدم حيات از ‘درجه اين به تا و خوردم شير

 و است سعادت پر من  ايام كه,  گرد ممنون و شو مسرور بلكه مباش محزون من بالياي و مصائب از لهذا.  ام گرفته
 … يافته تخفيف قدري باليا,  ايام اين ولي.  احديت حضرت سبيل در باليا تحمل در محصور من حيات

   1 ص 5 جلد  عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتي  
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 عبدالبهاء حضرت درباره براون آلن از خاطراتي .5

 عدم و توجهي بي علّت به ايشان كه رسيد مي نظر به اوقات گاهي,  كاليفرنيا به مبارك هيكل سفر دوران اواخر در 
 افسرده سخت بهاءاهللا حضرت متعالي تعاليم به مردم اقبال عدم و بشري عالم به ايشان صالي به نفوس از كثيري اجابت

 اين به و,  كردند مي زيارت را زيارتنامه الوري مولي حضرت شنيد كه وقتي گفت من به لوا.  شدند مي اندوهگين و
 به "... الدنيا عنِ و نَفسي عنْ لتَجذبني اَلطافك قدسِ نفحات … الَي ْ فَاَرسل محبوبي و الهي فَيا", كه رسيدند قسمت

 نداي اين از.  بخشند خالصي عالم اين از را ايشان كه كنند مي تقاضا بهاءاهللا حضرت از ملتمسانه كه رسيد مي نظر
 راه يك طول در پسرم و كوچكم دختر با,  1921 نوامبر 29 روز . گريست مدتي او و شكست لوا قلب مبارك حزين

 با عبدالبهاء حضرت كن نگاه مامان ", گفت و ايستاد ناگهان باربارا زديم مي قدم بركلي در خانه نزديك روستايي
 با عبدالبهاء حضرت,  نه,  نه ",  گفت ".  كني مي اشتباه كنم مي فكر", گفتم " زنند مي قدم دارند ما جلوي در پدر
 هستند حيفا در,  دنيا اين در الوري مولي حضرت كه دادم توضيح او براي بعد ". روند مي راه دارند ما جلوي شما پدر

,  ما جلوي در آنها كه داشت اصرار او اما.  ببيند هم با را آنها تواند نمي او پس,  است ديگر دنياي در من پدر ولي, 
 دهشتناك خبر و رسيد اي نامه كوپر االّ از,  بعد روز.  نگفتم چيزي ديگر من.  روند مي راه دارند هم بازوي در بازو

,   ما ميان از . اند كرده پرواز ابهي ملكوت به نوامبر  28 روز عبدالبهاء حضرت,  ما محبوب موالي كه شد واصل
 نگاه ملكوتي ديدگان آن در و ايستاده ايشان مقابل در,  بودند شده برخوردار ايشان عنايات موهبت از كه نفوسي
 و شكست دلشان خبر اين وصول از,  بودند مند بهره سالها طول در مبارك هدايات وصول افتخار از و,  بودند كرده

 و,  افسرده قلبها,  دلخون نفوس,  محزون ارواح,  محبوب موالي از فرقت اثر در.  شد اندوه و غم قرين روحشان
 الهي ملكوت به وصول يعني,  خويش قلبي آمال نهايت به باالخره ايشان كه شديم متوجه بعد.  بود آكنده غم از جانها

 مسرور بايد كه دانستيم لذا,  شدند آسوده,  كشيدند دوش بر عمري كه آالمي سنگين بار از ايشان.  بودند شده نائل, 
 منسوبين از يكي افتخار به را مناجات اين ميثاق طلعت,   صعود از قبل ماه شش از كمتر.  باشيم محبور بايد,  باشيم

 جوارِ في فضلك بابِ علي وفودي و … العليا عتَبتك الي عروجي في عجلْ رب رب ",  فرمودند نازل باب حضرت
كتحم86و 85 ص براون آلن رامونا تنظيم و آوري گرد-عبدالبهاء حضرت از خاطراتي "            الكُبري ر 
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 بهاء عهد نور عهد .6

 خورشيد با ها برگ          

 لطيف برگ با ساقه          

 ناز ساقه با ريشه          

 ظريف آوند و ريشه با خاك          

 معشوق با عاشقان          

 تو با ما و من و          

 . بستيم پيمان و عهد          

          نور عهد بهاء عهد 

 بهاء عبد اي تو با         

 هنوز گوش در تو آواز هست          

 شدي خاموش كه ديريست گرچه          

 فراق ليالي ليله آن در و          

 پدر درگاه سوي گشودي پر          

 خاموش دل در تو آواز شد نه          

 شدي فراموش نه          

          ماست با صبيحت وجه آن ياد 

 ما دل در نفَس هر          

 غوغاست گرم تو آواز شورِ          

 را تو آواز كه بستيم عهد          

 دارد شنيدن پرواي كه گوش هر به برسانيم          

 شنيد كه كس آن شايد          

 بگشايد آن بر دل ، آن بر نبندد دل          

   . شود دوست هديه لبريز محبت از ، سرشار حقيقت از                         دلش خالي جام بگذارد          

  پاينده مهرزاد                                                                                                    
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 ثنائه جلّ عبدالبهاء حضرت از مناجات .8

 ننمايم مبادله حقير حصير اين به را اثير سرير و ننمايم تبديل صميمه عبوديت اين به را ابديه عزّت سلطنت عبد اين …
 و درآويزم كبرياء دامن در گويم عبوديت اسرار و پويم بندگي راه نجويم تحويل اعلي اوج به را ادني حضيض اين

 تواني و تاب و بخش قدرتي و قوت همتايم بي خداوند و يكتايم دلبر اي:  كه آرم نياز و عجز و ريزم حسرت اشك
 لوائح را اركان و ده غيبي سوانح را جوارح ابهي ملكوت تاييد را اعضاء و بخش اعلي مال نيروي را قُوي فرما عطا

 كه چنان مقدست آستان بندگي بر و گردم مويد سزاوار و اليق كه چنان احديتت جمال عبوديت بر تا فرما ملكوتي
 ، بخش مسكن هباء و محو خلوتكده در مهيمن اي ، ده راه فنا و فقر بسيط در ، محيط اي.  شوم موفّق شايد و بايد

 ده ناسوتي رقّيت و است بشري توانائي فوق كه بخش ملكوتي عبوديت فرما آستانت غبار و كن دوستانت ره خاك
  2 ص 4 جلد عبدالبهاء مكاتيب         .نظير بي و مقتدر توئي قدير، و قوي توئي.  است بندگي مراتب اَنزل كه
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 ؟ دارند نمي مسرور مرا قلب احبا آيا .14

 امر به داشتم قوه كه اي اندازه تا.  ام كرده بكنم بايد آنچه.  كنم مي مفارقت شما بين از كه آيد مي وقتي احبا اي
  . نگرفتم آرام,  حيات مدت در روز و شب.  كردم خدمت بهاءاهللا حضرت

.  است ابهي ملكوت به ندا هنگام.  گيرند مي عهـده به را مبارك امر مسئوليت عزيز احباي ببينم آرزومندم نهايت بي
 بشارت من حيات روح و ام نموده صرف را خود جسماني قواي تمام.  است احباءاهللا ريحـــان و روح روز امـروز
 الفتي و محبت آهنگ از تا ام داشته متوجه شمال و جنوب به,  باختر و خاور به را خود آذان.  است بهاء اهل وحدت

 خيلي.  نمانده من براي از سروري ديگر و است معدود من حيات ايام  برم لذّت,  شود مي بلند احباء مجامع در كه
 متّحد مرغزار يك غزاالن و شمس ساطعة اشعة و منير نجوم و درخشنده لئالي سلسلة مانند احباء ببينم دارم آرزو
 نداي.  ننمايند غفلت آن از,  است مترَنّم بهشتي طير.  دهند گوش,  است متَغَنّي آنها براي از غيبي عندليب.  گردند
 حصول مشتاق و مترَصد خيلي.  نمايند اطاعت,  كند مي دعوت ميثاق منادي.  بشتابند استماع به,  است بلند ابهي

 قلب احباء وسيله بدين آيا.  ريحانند و روح و دوستي و محبت و صداقت و خلوص مجسمة احباء,  بشنوم كه بشاراتم
 مرا قلبية اشواق آيا ؟ نمايند نمي رفتار من ميل به آيا ؟ سازند نمي متحقّق مرا قلب آرزوي آيا ؟ دارند نمي مسرور مرا
   . منتظرم صبر كمال به و منتظرم من ؟ دهند نمي گوش من نداي به آيا ؟ گذارند نمي اجرا موقع به

  982 ص 2 جلد عبدالبهاء حضرت درباره يادداشتهايي  
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 او اقدام اثر بر .12

 پاهاي جاي,  كوتاه بسيار مسافتي در ولو,  شود داده اجازه او به روزي كه بود اين لوا حيات آمال ترين عميق از يكي
 مي سخن روزي از كه است شده بازگو زائرين هاي يادداشت در دهنده تكان داستاني. نمايد دنبال را اطهر هيكل
  زدند مي قدم عكا نزديك درياي رنگ سفيد هاي ماسه روي در ياران از برخي و عبدالبهاء حضرت با لوا كه گويد
  . گردد ثابت و مدلّل تا بيابيم را آن اصل نتوانستيم ما اينكه گو

 ايشان سر پشت قدم دو يا يك او.  شد نرم هاي ماسه روي ميثاق طلعت پاي جاي متوجه ناگهان لوا كه شود مي گفته
 پاي جاي در پايش گذاشتن با و برداشت قدم عبدالبهاء حضرت سرِ پشت خود و مقدمه بي كامالً.  كرد مي حركت
 خودش زمان در بنفسها لوا كه همانطور,  باشد افسانه اين شايد.  حضرتشان پاي جاي كردن دنبال به كرد شروع ايشان

 مي ما تمام كه است درسي,  آن در لكن,  است دشوار افســانه از حقيقت كردن سوا و,  گرديد بدل اي افسـانه به
 . باشد خواهد مي چه هر آن اصل,  بياموزيم توانيم

 "؟ كني مي چه ":  پرسيدند تندي به,  بنگرند سر پشت به اينكه بدون,  عبدالبهاء حضرت

 ". كنم مي دنبال را شما پاي جاي ": گفت شادمانه لوا

 "؟ كني مي چكار داري,  لوا ": كردند تكرار بيشتر قوت با بعد.  فرمودند اختيار سكوت مدتي عبدالبهاء حضرت

 ". من محبوب موالي,  دارم مي بر قدم شما اقدام اثر بر دارم": گفت

 و مطلق بيهودگي كه وقتي لوا شود مي گفته.  برداشتند بلند هاي گام,  اي كلمه اداي بدون عبدالبهاء حضرت
 "سرّاهللا "پاي جاي در برداشتن قدم آرزوي كند جسارت كه را خويشتن چون ضعيفي آلت و اسباب چنين گستاخي

 احساس پايش قوزك در را اي دهنده عذاب درد لوا ناگهان.  نمود حد از بيش سردي احساس,  دريافت,  نمايد را
 را بلندشان هاي قدم نه و برگشتند نه اطهر هيكل ولي,  زد فرياد.  بود زده نيش را او عقربي.  نگريست پايين به.  كرد

 مي تشديد درد.  شد مي متورم بسرعت پايش قوزك.  داد ادامه برداشتن قدم به دشواري نهايت با لوا.  كردند سست
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 قابل غير تقريباً عذاب و درد كه وقتي.  نمود مي راه ادامه به مجبور را خود و فشرد مي بهم را دندانها او ولي.  شد
 : فرمودند او به بازگشتند برگردانده روي عبدالبهاء حضرت ، بود گرديده تحمل

 لوا چشمان.  فرمودند لمس را سرش دست با آرامي به عبدالبهاء حضرت. " من پاي جاي در برداشتن قدم يعني اين "
 منتهاي با لنگان لنگ لوا.  دادند ادامه را خود راه و برگشتند ميثاق طلعت.  دريافت را درس او.  بود اشك از آكنده
 كرد احساس ، كند حركت محبوبش موالي پاي به پا كرد مي سعي كه همانطور كرد حركت ايشان دنبال خود سعيِ
        62و61 صص شعله                                                    . رود مي بين از اندك اندك درد

                                                                                                                                                  

 

 

 الفداء له ارواحنا عبدالبهاء حضرت مبارك لوح  .16

 و نمـودم  آشـيان  اين ترك اگر.  دارم آرزو ديگر جهان در سير و بيزارم جهان اين زندگاني از و بيمارم است چندي "
,  كـن  گـوش  پنـد ,  آر خـاطر  بـه  مـن  وصاياي,  مجو آرام,  منشين خاموش,  مكن  فراموش. شتافتم ملكوت جهان به

 و اسـت  دمـي  جسـماني  جلـوة .  بيـارايي  ميثـاق  نـور  و بهاء فيض به رخ و نمايي جلوه ملكوت جهان در كه كن كاري
 ايـن  در نـه ,  ننمايم فراموش ترا.  منما قناعت شبنمي و دمي به و نما بلند همت.  شبنمي فاني خاكدان اين سرور درياي
 210 ص 5 جلد عبدالبهاء حضرت مكاتيب از منتخباتي                      ". ديگر جهان در نه و جهان
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  انسان كمال نهايت .10

 بيش كه  داد روي حيفا شهر در وقايعي 1921 نوامبر 28 صبح يك ساعت در تقريباً عبدالبهاء حضرت صعود از پس
 صعود از پس روز يك. كند مي حكايت بهائي جهاني مركز در عبدالبهاء حضرت پيروزي ميزانِ از ديگري امر هر از
 مبارك عرش عقب در,  بود نديده هرگز شهر كه ماتمي و غم با مذهب و نژاد هر از نفر هزاران از مركّب جمعيتي, 
 در منطقه در مذهبي هاي فرقه جميع رؤساي و ها ديپلمات و انگليس دولت نمايندگان و رفتند مي باال كرمل كوه از

نمودند شركت اعلي حضرت مقام در روحاني مراسم در ايشان از برخي و بودند كنندگان مشايعت جلوي صف  .
 از را مقدسي نفس كه كرد آگاه را عموم ناگهان,  آمدند گرد جنازه تشييع در كه مقيدي غير و متّحد جمع چنين
 و بود وحدت و محبت نمونه و اتّفاق و اتّحاد مظهر,  ستيز و خشم و اختالف از پر سرزمين آن در كه اند داده دست

 مي اثبات به فرمود اعالن خستگي احساس بدون عبدالبهاء حضرت كه را انساني عالم وحدت حقيقت اي بيننده هر بر
 . رسانيد

 مالحسين به باب حضرت كه شبي همان در.  يافت خاتمه بهائي امر رسولي عصر عبدالبهاء حضرت درگذشت با
 عصر پايان و  رسيد آخر به حياتش الهي ارادة به  سال 77 از پس حال.  شد متولّد عبدالبهاء حضرت فرمود امر اظهار
 چند هر آينده و حال در ظفري و فتح هيچ كه بود عصري ": اند فرموده اش درباره امراهللا ولي حضرت كه رسولي

 خواهد آينده در سال هزار هزاران.  رسيد فرا, " كرد نتواند برابري جاللش و شكوه با باشد تابناك و درخشنده
 اين در كه كس هر.  شود پديدار تدريج به,  آفريده انسان وجدان در خلّاق قوه اين كه اي مكنونه قواي كه گذشت
,  نداشته نظير پيشين سال هزار شش تاريخ در راكه عبدالبهاء تابان هيكل نمايد مطالعه بشري تمدن تاريخ از مقطع

 را قدسي هيكل آن و خواندند " سرّاهللا "را عبدالبهاء حضرت,  بهاءاهللا حضرت.  ديد خواهد تابان و درخشنده
 بشري بلوغ عصر در الهي ظهور تعاليم " اعالي مثل" و بهاءاهللا حضرت  ميثاق "محور و مركز " به امراهللا ولي حضرت

 ساختند ملقّب " انساني عالم وحدت سرچشمه " و  سيستمهاي مادر يك هر چه اگر ايام گذشته در الهي اديان .
 مــراحلي منزله به تمامشان و اند نداشته را عبدالبهاء حضرت شبيه هرگز ولي,  اند بوده بشري تاريخ در ديني بزرگ
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 كلمةحضرت مخلـوق ترين عالي عبدالبهاء حضرت.  ساختند مي آمـاده خويش بلـوغ دوره بـراي را بشـر كه بودند
 … نمود مي آسـان نزدش در امور كلية كه بود كسـي و بهـاءاهللا

 وفايش بي  برادران خيانت با و كرد آغاز جاهل و ظالم دولتي دستگاه زندان در را خويش رسالت عبدالبهاء حضرت
 كه ساخت اي جامعه ايران بهائيان از تنها و يكّه,  مشكالت آن همة با.  شد روبرو,  كردند مي را مرگش آرزوي كه
 فداكار مؤمنان از  هائي جامعه,  غرب در و بگسـترد را الهي امر,  شـرق در.  گشتند نائل درخشاني اجتماعي ترقيات به

 انديشه و فكر اصحاب تمجيد و احترام.  پرداخت عالم سراسر در بهائي امر توسعة براي اي نقشه طرح به و فرمود خلق
 و نمود بنا را باب حضرت مقام فراوان مشكالت با كرمل كوه در … كرد جلب خود به بودند مرتبط او با كه را

 در را انسان حيات تدريج به كه شد خواهد مجهوداتي و مساعي كانون بنا اين و نهاد آن   در را مباركش جسد بقاياي
  . بخشد جديد نَسقي و نظم خاكي كرة اين

 و بود جاوداني مثالي و مشق سر انساني حيات مظاهر از اي جلوه هر در بيگانه و آشنا پيش عبدالبهاء حضرت حيات
 را آرزويش و ستوده انسان كمال نهايت عنوان به اعصار همة در شعراء و فالسفه و عرفا كه بود دارا را خصائلي همان
 34 تا 31 صفحات انوار قرن                             … كردند مي
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 عبدالبهاء حضرت درباره براون ادوارد يادداشتهاي .11

 مي بخوبي را ايشان بعداً و بود كرده مالقات 1890 سال در را عبدالبهاء حضرت بدواً كه براون ادوارد پروفسور
 : نويسد مي چنين شناخت

 اندامي داراي ، بنيه خوش و قامت بلند رجلي نمايد تاثير من در اندازه اين به زيارتش كه ام ه ديد را شخصي ندرتاً
 گيسوان ، بر در سفيدي لبادة و دارد سر بر سفيدي مولوي ، خرامان و كشيده روان سرو چون قامتي ، محكم و موزون
 داراي پديدار ناپذير خلل محكم اراد و ذكاء و عقل كمال آثار نيرومندش و بلند پيشاني از ، افشانده دوش بر مشكي

     حضرت مالقات از نگارنده ذهن در كه اثري اولين اينست.  دلربا و فتّان حال عين در و جاذب و حاد چشماني
 حضرت حضور درك متوالي جلسات.  مانده باقي نامند مي را حضرتش بابيان كه لقبي ، آقا سركار يا افندي عباس
 بود ساخته قرار بي و مجذوب را نگارنده اول روز از كه ديدار اثرات بر مباركش حضور در مكالمه و افندي عباس
 و قدرت كمال با و كردن عطا بليغ برهاني و جديد بياني تأمل بال و نمودن فصيح نطقي نو از اي جلسه هر.  افزود

 و علم مسلمين و مسيحيان ، عبرانيان مقدسه كتب در اندازه اين تا و نمودن تمثيل و وصف را موضوع هر مهارت
 هستند حضرت آن نژاد هم    كه هم ايرانيان خود بين در حتي كه است امور غرائب و نوادر از من نظر به داشتن احاطه

 حضرت مهرباني و لطف و عظمت و وقار با كه اوصاف اين.  نشود يافت آگاهند و واقف امور دقائق و لطائف بر و
 تنها نه حضرت آن اندازه چه تا كه ماندم متحير و مبهوت.  نمود تعجب و شگفتي دچار مرا بود آميخته افندي عباس

 حضرت كه كس هر.  دارد احترام و نفوذ نفوس جميع و محيط آن خارج در بلكه بزرگوارش پدر پيروان دايره در
  . نمايد ريبي و شك حضرت آن اقتدار و عظمت به نسبت بتواند نيست ممكن نموده زيارت را افندي عباس

                                74 و 73 صص - جهاني فراگير آيين بهايي ديانت  
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  ) اول قسمت(  صعود شرح .15

 برده تشريف حمام مبارك وجود.  بود خسرو آقا عروسي شب,  شديم مشرّف مبارك حضور به كه شبي آخرين
 " كه فرمودند مي مبارك حبس و ناقضين هاي تهمت خصوص در بيانات.  آوردند تشريف مجلس به و بودند

 سخت برمن چقدر ببينيد.  است خاموش قصر ولي شود مي روشن الكتريك چراغ با عنقريب اعلي مقام كنيد مالحظه
,  كنم بيرون را حضرات بخواهم هم اگر.  كند منور را عكا جلگة تمام قصر روشني شبها كه مايلم من.  گذرد مي

 اند خورده سرما ديشب مبارك وجود كه گفتند افندي روحي صبح فردا "...  شوم نمي راضي ولي است آسان خيلي
 روز آن.  بشود كسالت رفع بزودي كه بوديم اميدوار ولي شديم متأثر خيلي.  نياوردند تشريف بيرون جهت اين از و

 يعني بعد روز.  آمد قطان حبيب دكتر جهت اين از ؛ نبود يوفيِ دكتر.  رسيد نيم و نُه و سي به.  شد زياد مبارك تب
 كه بوديم مسرور همه...  بود هم ضعيف قدري حتي و شد عادي حرارت درجه و آمد پائين مبارك تب يكشنبه
 فردا اينكه اميد با خوابيديم سرور نهايت با,  گرديده اطهر وجود از كسالت رفع روز دو مدت در بزودي بحمدهللا
 به را حسين ميرزا آقا منزل درب شب نصف از بعد دو ساعت.  بود اين از غير مباركش ارادة ولي شويم مي مشرّف
 داده جواب.  است خبر چه كردند سؤال و شده بيدار,  خوابيد مي اطاق همان در بنده با كه  افندي توفيق.  زدند شدت
 دست دقيقه آن در برايم كه روحي حالت بيان شرح از قلم.  كردند بيدار مرا فوري.  اند كرده غش آقا سركار كه شد
 بلند شدم آرام قدري چون و افتاد رعشه به اعصابم تمام و بايستد خواهد مي قلبم كه كردم احساس.  است عاجز داد
 ميرزا آقا خانه نزديك.  بشنوم را مبارك هيكل بهبودي نويد اينكه اميد به رفتم مبارك بيت به رو پوشيدم لباس,  شدم

 صعود كه بود معلوم.  نبود سؤال به الزم ديگر.  افتادم گريه به اختيار بي و شنيده را زاري و گريه صداي اهللا عنايت
 روي به برهنه سر مجاورين و مسافرين.  آيد نمي تصور به كه بود قيامتي.  شديم مبارك بيت داخل.  است شده واقع
 زيارت اخير دفعه براي را محبوب روي,  رفته مبارك اطاق به دقيقه چند از پس.  كردند مي زاري و گريه افتاده زمين
,  تأثر شدت از و گرييديم مي  خون همه...  است وصف از خارج هم دقيقه اين بيان و شرح.  آمدند هم احبا. نمودم
  . افتاديم مي طرف آن و طرف اين به كَنده سر انسان مثل

    593 - 595 ص عبدالبهاء حضرت باره در يادداشتهائي   
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 ) دوم قسمت(  صعود شرح .17

 اصرار به.  نبوده هيچوجه به آثاري يا تب ابداً ؛ بوده خوب مبارك حال صعود از قبل دقايقي:  است اين صعود شرح
 اين از و گذارند مي متكا روي سر و " گرفت قلبم ":  فرمايند مي بغتتاً.  فرمايند مي ميل شير فنجان يك حرم اهل
 مي سعي و كند مي فحص را نبض و تب و آيد مي كروك دكتر فوراً.  فرمايند مي صعود ابهي ملكوت به فاني عالم
 دكتر و يوفي دكتر بعـد دقيقـه چند.  ايستد مي دعا به.  است فايده بي بينـد مي ولي ؛ بكند كـاري دارو بواسطه كند

 وجود گفت مي كروك دكتر چنانچه.  ندارد حيات مبارك ظاهري هيكل گويند مي هم آنها و آيند مي حبيب
 هم ظاهري علّت.  است كشيده طول ثانيه شش پنج فقط ؛ اند نفرموده زحمت يا درد احساس ابداً صعود در مبارك
 رفت و آمد روز تمام در فردا...  ايستد مي,  افتاده كار از كم كم زياد كار بواسطه قلب پرسيدم حبيب دكتر از چنانچه
 مهيا وسايل تمام روز همان كه نبود ممكن ولي كنند بلند عصر روز همان را مطهر جسد خواستند.  بود سيل مثل اغيار
 9 ساعت شنبه سه يعني روز آن فرداي كه دادند قرار جهت اين از. رسيد نمي همه به دعوت اوراق زيرا.  بشود

 صفوف.  نبود انداز سوزن مبارك بيت كوچه. بودند آمده بيرون حيفا اهل.  بود قيامت شنبه سه صبح...  شود حركت
 عرش مبارك دامادهاي...  شدند حاضر حكومتي ادارات رؤساي و شهر اعيان.  بودند ايستاده نظام طرف دو در پليس
 حاكم و مندوب.  رسيد مي اوج به زاري و گريه صداي.  رفتند تابوت زير مسلمين و احبا در دم.  نمودند بلند را مطهر

 را حيفا هاي كروسه تمام صورتيكه در.  رفتند مي راه عقب در خشوع نهايت در محترمين ساير و اسعد شيخ مفتي و
 اعلي مقام سوي به مبارك عرش عقب در بزرگ راه از پياده همه.  نشد كروسه سوار احدي بودند كرده اجاره

 مي امري چه مباركه وصيت در كه شود معلوم تا گذاردند وديعه اعلي مقام در عصر را مطهر عرش...  كردند حركت
 مي كه بوده زمين در انباري آب فرمودند ابتياع را اعلي مقام زمين كه وقتي كه است آن هم اين شرح.  فرمايند
 اطاق دو اين و كشند مي تيغه انبار آب وسط.  نكنيد خراب فرمايند مي)  عبدالبهاء حضرت. (  كنند خراب خواستند

 1.  شود مي

 را آن اطراف صندوق گذاشتن از پس و داده اختصاص اعلي حضرت مبارك عرش استقرار براي را آن از قسمتي
 در.  بود مستور و شده پوشيده اطاق كف در آن سقف و نموده پرداخته و ساخته را ديگر قسمت و نمودند مسدود
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 را اطاق آن عليا ورقه حضرت.  بودند متحير مبارك مرقد و آرامگاه محل تعيين براي مبارك عائله,  صعود موقع
 2.  فرمودند انتخاب مبارك عرش استقرار براي محل بهترين

 2 ج عبدالبهاء حضرت از يادداشتهائي كتاب از نقل به شيرازي خان باقر محمد ميرزا پسر نامه از قسمتي – 1:  مĤخذ
 353 ص عبدالبهاء حضرت – 2            ) تصرّف و دخل اندكي با(  592 – 597 صص

 

 

 

 مبارك زيارتنامه .18

 هواالبهي                                                     

 الحقائقِ اَهلِ ادراك عن تَقَدست عتَبةٍ بِتُرابِ وجهِي اُعفِّرُ و االبتهالِ و التَّبتُّلِ و التَّضَرُّعِ اَكُف الَيك اَبسطُ انّي الهي الهي
 في تَغمرَه و رحمانيتك اَعينِ بِلَحظات ديتَِّكاَح بِبابِ الخاشعِ الخاضعِ عبدك الي تَنظُرَ اَن االَلبابِ اُولي من النُّعوت و

 عليك متَوكِّلٌ اليك مبتَهِلٌ االَسيرُ المتضَرِّع السائلُ رقيقُك و الفَقيرُ البائس عبدك انَّه رب اَي.  صمدانيتك رحمةِ بِحارِ
تَضَرِّعينَ مب ديكي  ,ناديكو ي ناجيكقُولُ و يي  :بدني رلي اَيةِ عدمخ كائبني و اَحلي قَوةِ عوديبع ضرَتح 

كتدير و اَحبيني نَوبِاَنوارِ ج دبةِ في التَّعساح كتُلِ و قُدسلي التَّبا لَكوتم كتظَمقِّقني و عح في بِالفَناء ناءبابِ ف 
كتني و اُلُوهيلَي اَعةِ عبواظلَي المدامِ عنعةِ في االحبر كتوبيببِ اَي.  رني راسق كَأس الفَناء البِسني و ثَوب الفَناء و 
 يا سبيلك في صفياءاالَ اَقدام وطئَتها الَّتي لالَرضِ فداء اجعلني و االَحباء ممرِّ في غُباراً اجعلني و الفَناء بحرِ في اغرِقني
بزَةِ رالع لي والع  .نَّكا اَنت عالُ الكَريمتما هذا.  الم ناديكبِه ي كذل بدكُورِ في العاَي.  اآلصالِ و الب بقِّق رح آمالَه و 
 اَنت انَّك و الوهاب الرَّحيم الكَريم اَنت انَّك.  عبادك و اَمرِك خدمةِ في مصباحه اَوقد و صدره اشرَح و اَسراره نَور

  ع ع      .  الرَّحمنُ الرَّئُوف العزيزُ
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 امراهللا عزيز ولي حضرت آثار از خاتمه مناجات .19

 هواهللا                                                         

 قوت را مظلومت حزب و افكن عنايتت يد پروردگان اين حال به نظري ابهايت ملكوت از ، حنون و شفوق موالي اي
 پژمرده قلوب. ده تخفيف و تسكين االَرض علَي من هدايت معين ماء به و بنشان حرقتت و فرقت آتش.  ده شهرتي و

 مشكلي هر.  فرما مرتفع و استوار ، مقدس اقليمِ آن در را امرت مجيد بنيان و كن مشعوف جديد بشارتي به را دوستان
 آمال تحقق به را رويت آشفتگان.  ده تبديل جان و دل آسايش به را اضطراب و وحشت و كن رفع قدرتت يد به را

 . شوقي آستانش بندة.  دار محفوظ ، حمايت و حراست كهف در را مستمند آوارگان اين و بخش تسليت

        34,  33 ص امراهللا ولي حضرت مناجات مجموعه  

 

 

 


