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 یاران روحانی

 اهلل ابهی

که به یاد موالی مهربانمان مجتمعیم دست نیاز به آستان بی نیاز الهی بلند نموده و از در این لحظات 
 ساحت اقدسش برای عالم و عالمیان آرامش و صلح و محبت و وداد را آرزو مینمائیم.

بخش تشکیل گردیده و سعی بر آن بوده که هر بخش تا حد امکان حاوی  4برنامه تقدیمی از 
 شدمطالبی مرتبط باهم با

در برنامه به زمان تنفس اشاره ای نشده متمنی است زمان تنفس و مدت آنرا با توجه حال و هوای 
 بامداد میباشد 1ساعت تالوت زیارتنامه . جمع، خودتان برنامه ریزی فرمائید

 مطمئنا زیارت دعا و مناجاتهای انتخابی عزیزان هم میتواند سبب روحانیت بیشتر جلسه باشد. 

 پناه تأییداتش موفق باشیددر        



 مناجات شروع-2

 

 بهیاال   م  االعظ  

 كاً س  م  ت  يك و م  ل  رًا ا  ناظ   يا إلهی راه  ت   .ك  حدانّيت  ة و  در  و س   ك  ردانّيت  ف   ة  وح  ن د  م   ب  ع  انش   صن  هذا غ   هی  يا إل  
ما ااّل ب   ه  رت  اخت  او م   ه  دت  ر  ما أ  ااّل ب   ه  ريد  ما أ   یان   يا إلهی م  عل  ت   أنت   .كحمت  وار ر  فی ج   احفظه  ك ف  الطاف   بل  ح  ب  

 ل  قب  ن أ  د م  ي  و أ   ه  اختار   ن  ر م  اخت   م  ث   ه  ر  ص  ن ن  ر يا إلهی م  و انص   .ك  مائ  و س   ك  رض  أ   ود  ن  ج  ب   ره  انص  ف   ه  يت  ف  اصط  
 ك  ل  أسأ   .أركانی ش  ع  می و ترت  ل  ق   ك  ر  ح  ت  ي   حی  الو   ری حين  ّب ت  ي ر  ا   .ده  ر  م ي  و ل   ه  ر  نك  ن أ  ل م  اخذ   م  ث   اليه  
  .ک  حي  و  مناء و ا   ك  رائ  ف  س  ل   ه  رت  د  ما ق   ّبيه  ح  م  و ل   ه  ل   ر  د  ق  أن ت  ك ب  مر  أ   ظهار  وقي فی ا  ك و ش  ب  هی فی ح  ل  و  ب  

 .ديرالق   ر  د  قت  الم   اّنك أنت اهلل  

 102ادعیه محبوب ص                      

 

 

 

 

 مناجات دوم-3

 هواالبهی

جیر شو و این فقیر را دستگیر. از زندان  ای بی انباز و کارساز بی نیاز، مالک انجام و آغاز، این اسیر را م 
لیم و در دام خواهش دل، ما را در طبیعت نجات ده و به ایوان حقیقت هدایت کن. در بند آب و گ 

خری رهایی ده  بری در اولی و ا  پناه الطافت جای ده و در ظّل فضل و احسانت مأوی بخش. از ذّلت ک 
قبی  و بزرگواری روحانی در دو سرا فائز فرما. توئی مقتدر و توانا  و به عّزت ع 

 ع ع          

 33ص چاپ آلمان) اعراب شده( اتهایمجموعه مناج               

 

 

 



 لوح مبارک غصن-4

 شاءعلی ما ي   و الّناطق  ه  

 لناك  ع  اّنا ج   .مينالعال   ب  ر   ه اهلل  ب   يت  عنا ما ناج  م  و س   ك  ظلوم كتاب  ی الم  د  ل   ر  ض  د ح  االعظم ق   یصنيا غ  
ن أ  ب   اهلل   ل  سأ  ن   .بيرالخ   الفرد   ن باهلل  ن آم  م  صنًا ل  وح   ضين  ر  اال   موات و  ی الس  ن ف  م  فظًا ل  مين و ح  رزًا للعال  ح  
ن م  م ل  ر  الك   حر  االنشاء و ب   هل  نی ل   الغ   طلع  م   كون  ك ما ي  م  له  و ي   ك  م ب  ه  ق  رز  ي   و ك  م ب  غنيه  و ي   ك  م ب  ه  ظ  حف  ي  
و  االرض   ك  ب   ی  سق  أن ي  ب   ه  ل  سأ  و ن  . الحكيم العليم   قتدر  و الم  ه  اّنه ل   .مم  ی اال  ل  ضل ع  الف   ق  شر  و م   ی العالمف  

ن م   عين  و م   ن وااله  م   ی  ول اّنه   .و العرفان العلم   نبالت  س   كمة و البيان والح    ل  نها ك  م   ت  نب  ت  ها ل  لي  ما ع  
 .ميد  الح   العزيز   و  ال إله إاّل ه   .ناجاه  

 100صادعیه محبوب                      

 

 

 قسمتی از کتاب عهد وصیتنامه حضرت بهاء اهلل -5

 نه باشيد ناظر او اّتحاد جهت و باو مستور و مكنون كامله قدرت و عظيمه قّوت وجود در اغصانی يا
 .باشند ناظر اعظم بغصن طّراً  منتسبين و افنان و اغصان بايد آنكه اهلل وصّية .او از ظاهرهء اختالف به

 الی توّجهوا المآل فی المبدأ كتاب قضي   و الوصال بحر غيض اذا)االقدس كتابی فی انزلناه ما انظروا
 كذلك .بوده اعظم غصن مباركه آيه اين از مقصود. ( القديم االصل هذا من انشعب اّلذی اهلل اراده من

 اآلمر هو اّنه مقامه بعد الكبر الغصن مقام اهلل قّدر قد .الكريم الفّضال أنا و عندنا من فضالً  االمر اظهرنا
 .خبير عليم لدن من امراً  االعظم بعد االكبر اصطفينا قد .الحكيم

 

 

 که سرمست جام ميثاق گرديد وقت آنست -6

منتشر است و لئالی عطاء منتثر نور هدی المع است و  ، الحمد هلل نفحات قدسای احّبای عبدالبهاء  
تابان... ای احّبای الهی  ابر رحمت در فيضانست و آفتاب موهبت درخشنده و ،ساطعاعلی  کوکب مل

و در بزم پيمان  که سرمست جام ميثاق گرديد و گريبان بمحّبت جمال رحمن بدريد وقت آنست
قدير را بلند کنيد تا شرق  یّ آهنگ تقديس و تنزيه ح ساغر عرفان بدست گيريد و مستانه و مشتاقانه

 .شتعل شودگردد و جنوب و شمال م   و غرب منجذب

 72ص  2منتخبات مکاتیب ج                                                                         



 آرزویش عبودیت درگاه الهی بود-9

ملکوت ّبًا و انجذابًا و وفاًء اقدام نمايد و تأیید و توفيق و تحسين از وقًا و ح  وعًا و ش  بايد انسان ط  
ابهی طلبد. تعّلقی به اين عبد ندارد. اين عهد را جمال قدم روحی لتربته الفداء گرفت و او حامی و 

بين افکند. سران م  قريب متزلزلين را در خ  عين متشّبثين است. البّته وا نگذرد و اغماض نفرمايد. عنم  
اهم کرد و از توقير و تحقير هر دو بری فرار خومعدودی چند بوده به ظّل جوار رحمة ک   ،عبد اين اّيام  

آزاد خواهم شد و در ظّل شجره انيسا آرام خواهم نمود. از جميع دوستان مستدعيم که دعائی در حّق 
اين عبد نمايند که چنانچه آرزوی دل و جانست به عبودّيت آستان مقّدس موّفق گردم و بس. ديگر 

روری تحّری نکنم و سنگ جفا را به آمالی ندارم و راحتی نجويم و نعمتی نخواهم و عزّ  تی نطلبم و س 
کمال وفا تحّمل کنم و نسبت شرک و کفر و ارتداد را به کمال صبر و سکون تحّمل نمايم. ولی پشت و 

 106ص  6منتخبات مکاتیب ج                  .قدير است و معين و نصير شهريار فلک اثير یّ پناهم ح

 

 یاهمیت عهد و میثاق اله-7

بود  کليد اصلی در بيان تحّول حيات فردی و اجتماعی جامعه همانا عهد و ميثاق حضرت بهاءاهلل      
ميثاق بود  که حضرت عبدالبهاء کمی پس از ورود به امريکای شمالی اعالن فرمود و او که خود مرکز

يک از ظهورات سابقه اعظم امتياز ظهور حضرت بهاءاهلل که در هيچ  :در اين باره چنين مرقوم داشت
مرکز ميثاق است. حضرت بهاءاهلل با چنين انتساب و تدبيری امراهلل را از  نبوده است حکم تعيين
ای تازه يا گروهی با معتقدات تواند فرقهصيانت فرموده و ديگر کسی نمی تفرقه و تشّعب حفظ و

ا "مدينه ميثاق" نام نهاد زيرا در خاّص ايجاد نمايد.حضرت عبدالبهاء شهر نيويورک را برگزيد و آن ر
اين شهربود که به بهائيان غرب اعالن فرمود که حضرت بهاءاهلل مؤّسس امر بهائی تبيين آثار اين 

منحصرًا به او تفويض فرمود. روزی که گروهی از بهائيان در منزل موّقت حضرت عبدالبهاء  ظهور را
اعالن مهيمنی آماده  فرمود که برود و احّباء را برای گربودند به يکی از معاريف بهائيان لوآ گتسين جمع

مفهوم کّلی عهد و ميثاق  سازد. پس از چندی حضرت عبدالبهاء از باالخانه به پائين آمده دربارهء
با يکی از مترجمان که  های بهائی شهير خانم جوليت تامپسونبياناتی ايراد فرمود. يکی از خانم

حضرت عبدالبهاء را چنين نوشته است: "منم آن عهد و  شت مضمون بيانايرانی در باالخانه حضور دا
که احدی انکارش نتواند کرد. اين عهد و پيمان حضرت  ميثاقی که حضرت بهاءاهلل معّين فرموده
يثاق الهی است که در است. برو و ندا برآور که اين مرکز م بهاءاهلل است که در کتاب اقدس مکتوب

ين عهد و ميثاقی که حضرت بهاءاهلل تأسيس فرموده طبق بيان حضرت ولّي امراهلل ا ميان شماست.
آنست که امر الهی اعتبار و نفوذش را استمرار بخشد و اصالتش را تضمين کند، از انشعاب و  "وسيلهء
 ".حفظش نمايد و توسعه و بسطش را تقويت کند تفّرق

 22وار ص قرن ان                                    



 مناجات-8

نفوسی بظاهر اغنام و بحقيقت گرگان درنده  عبدالبهای مظلوم در دست ،ای رّب ميثاق ای نّير آفاق
صن يا بهاء االبهی ح   ...را ويران مينمايند  جری ميدارند و بنيان ميثاقهر ظلمی م  . گرفتار گشته

بدار. يا  اين بادهای مخالف مصون محافظه نما و سراجهای ملکوترا از را از اين دزدان صين امرتح  
م ملکوت ابهی در جميع آفاق موج ل  بلند نمود و ع   بهاء االبهی عبدالبهاء دمی آرام نگرفت تا آنکه امر ترا

در امريک سرنگون گردد ولی  بينم م  ل  اند که اين ع  س قيام کردهساو  نفوسی چند بدسائس و و   زد حال
حتمی  و وحيد و مظلوم مگذار چنانکه شفاهًا و خّطًا وعدهمرا فريد  اميد من بتأییدات تو است

بغض و عدوان حفظ ميفرمائی و اين بّره  فرمودی که اين آهوی صحرای محّبتت را از هجوم کالب
وعد محتوم تو  بخشی منتظر ظهور عنايات و تحّققو دندان ذءآب کاسره نجات می چنگ مظلومترا از

پس اين سراجيرا که تو افروختی از اين ارياح شديده   الميثاقهستم توئی حافظ حقيقی و توئی رّب 
ام و گشتم و آزرده شده شکستهيا بهاء االبهی از جهان و جهانيان گذشتم و از بيوفايان دل حفظ فرما

يا بهاء   بال و پر ميزنم و هر روز آرزوی پرواز بملکوتت ميکنم در قفس اين جهان چون مرغ هراسان
و محن و صدمات و مشّقت آزاد کن توئی  دا بنوشان و نجات بخش و از اين باليااالبهی مرا جام ف

 معين و نصير و ظهير و دست گير

 415ص  3مکاتیب ج               

 

 

           

 دمی راحت و آسايش نيافت -10

 هم از اندازی که هم از اعتماد کاذب و هم از نااميدی کامل ،در آغاز قرن بيستم، در چنين چشم
راهی که  ت.کل تابناک عبدالبهاء درخشيدن گرفروشنائی دانش و هم از تاريکی روحانی مرّکب بود هي

سالش در تبعيد و  آن بزرگوار را به اين مقطع اساسی در تاريخ بشری آورده بود بسی دراز بود، پنجاه
ا طّي نمود تا در ميان ر زندان و محرومّيت گذشت و دمی راحت و آسايش نيافت. اين راه دور و دراز
عمومی که در طّي قرون و  آشنا و بيگانه برخيزد و ندا نمايد که دوره تأسيس صلح جهانی و عدالت

اعالن فرمود که در اين "قرن انوار"  اعصار آتش اميد را در دل آدميان برافروخته بود فرا رسيده است و
بسيار و فی الحقيقه قطعات خمسه  اّتصال شدنی است: "حال وسائلوحدت بين مردم جهان حاصل

عالم حکم يک قطعه يافته... يعنی ملل و دول و مدن وقری محتاج يکديگر... لهذا اّتفاق کّل و اّتحاد 
 اين عصر مجيد و قرن عظيم است." عموم ممکن الحصول و اين اسباب از معجزات

 7قرن انوار ص                      



 سرمشق و نمونه بودحیاتش همواره -11

حضرت عبدالبهاء رسالت خويش را در زندان دستگاه دولتی ظالم و جاهل آغاز کرد و باخيانت برادران 
تنها از بهائيان ايران  کردند رو به رو شد. با همه آن مشکالت يّکه وبيوفايش که آرزوی مرگش را می

الهی را بگسترد و در  در شرق امر ای ساخت که به ترّقيات اجتماعی درخشانی نائل گشتند.جامعه
توسعه امر بهائی در سراسر  ای برایهائی از مؤمنان فداکار خلق فرمود و به طرح نقشهغرب جامعه

مرتبط بودند به خود جلب کرد و به  عالم پرداخت. احترام و تمجيد اصحاب فکر و انديشه را که با او
شمار و قاطع و مستند در باره احکام و بی و تبييناتی هاپيروان حضرت بهاءاهلل در سراسر دنيا هدايت

فراوان مقام حضرت باب را بنا نمود و بقايای جسد  تعاليم بهائی عطا فرمود. در کوه کرمل با مشکالت
ای از مظاهر حيات مبارکش را در آن نهاد... حيات حضرت عبدالبهاء پيش آشنا و بيگانه در هر جلوه

دانی بود و همان خصائلی را دارا بود که عرفا و فالسفه و شعرا در همه انسانی سرمشق ومثالی جاو
 .کردنداعصار به عنوان نهايت کمال انسان ستوده و آرزويش را می

 34قرن انوار ص                              

 

 

 

 

 مناجات خاتمه-29

 حزب و افکن عنايتت يد پروردگان اين بحال نظری ابهايت ملکوت از حنون و شفوق موالی ای
 االرض علی من هدايت معين بماء و بنشان حرقتت و فرقت آتش ده شهرتی و قّوت را مظلومت
 در را امرت مجيد بنيان و کن مشعوف جديد ببشارتی را دوستان پژمرده قلوب ده تخفيف و تسکين

 را اضطراب و وحشت و کن رفع قدرتت بيد را مشکلی هر فرما مرتفع و استوار مقّدس اقليم آن
 را مستمند آوارگان اين و بخش تسليت آمال بتحّقق را رويت آشفتگان ده تبديل جان و دل باسآيش

 بندۀ آستانش شوقی  ... دار محفوظ حمايتت و حراست کهف در

 3مجموعه مناجاتهای حضرت ولی امراهلل ص       

 

 

 



 از آن بود که مدعی حق بخشندگی شوند عظمت ایشان به مراتب بیش -12

از آن بود  ها قرار گرفته بود، عظمت ایشان به مراتب بیشمبارک که در معرض بیشترین ظلمهیکل 
گذشتند، با ستم می که مدعی حق بخشندگی شوند. هیکل مبارک که بدون آمادگی قبلی از کنار ظلم و

 بخشش فقط از آن»فرمودند: می گرفتند؛ گویی به زبان حالناپذیر آن را نادیده میمالحتی وصف
السلطان، نشدنی هیکل مبارک با شاهزاده ظل یکی از این موارد، مالقات فراموش« خدا است و بس.

حضرت عبدالبهاء بلکه تعداد زیادی از احبا، گروهی بعد از  برادر محمد شاه، سلطان ایران بود. نه تنها
تر از مرگ شده مبارک، به دست دو شاهزاده مزبور متحمل رنج و دردی بد گروه دیگر از شهدای امر

سقوط شاه و نیز سلطان ترکیه، حضرت عبدالبهاء از بند و زندان رهایی یافتند، سفر  بودند. وقتی با
تبعیدی،  بن در ساحل دریاچه ژنو، وارد شدند. شاه-له-به اروپا شروع کردند و ابتدا به تونون خود را

ژنو متواری شد. به  تبعید شده بود، بهالسلطان که با دو پسرش ای در اروپا بود. ظلآن زمان در نقطه
تقریبا در فاصله یک سنگ پرتاب  السلطان، فراری،این ترتیب حضرت عبدالبهاء تبرئه شده و آزاد، ظل

در آپارتمانی که حضرت عبدالبهاء سکونت داشتند یکی از افراد متشخص  .از یکدیگر قرار داشتند
 السلطان مالقات کرده بود، اقامت داشت. یک روز وقتیزمانی به ایران سفر کرده و با ظل اروپایی که

فاصله اندکی  مرد اروپایی در ایوان هتل، کنار تارمی در تونون ایستاده بود و حضرت عبدالبهاء در
همیشه مولوی بر سر،  السلطان به ایوان نزدیک شد. حضرت عبدالبهاء مثلفرمودند، ظلمشی می

مبارک بنا به سنت قدیم اشراف ایران  یرانی در برداشتند. شعراترادی بلند سفید با کمربند و عبای ا
آن »درودی به مرد اروپایی، بالفاصله پرسید:  السلطان بعد ازروی شانه های مبارک افشان بود. ظل

مرد اروپایی بعدا این صحنه را چنین « مرا نزد او ببر.»؛ «عبدالبهاء«زاده ایرانی کیست؟مرد اشراف
های ناچیز بخت را که با فالکت به بهانهکاش ونگ ونگ کردن آن مرد نگون ای»کند: بازگو می
جواب  اما حضرت عبدالبهاء شاهزاده را در آغوش گرفتند. هیکل مبارک« !شنیدیدشد، میمی متوسل
نزد من بفرستید.  اینها همه مربوط به گذشته است. دیگر درباره آنها فکر نکنید. دو پسرتان را»دادند: 

ها یک روز را با آنها جداگانه به حضور مبارک آمدند. هر یک از آن «.مایلم با پسران شما مالقات کنم
اولی اگر چه پسر نابالغ بود، اما احترامی عظیم به حضرت عبدالبهاء گذاشت.  .ایشان سپری کردند

حالی که  د؛ درتر، در اتاق حضرت عبدالبهاء به تنهایی به حضور مبارک رسیتر و حساسبزرگ دومی
ای کاش یک »گفت:  گریست و سپس اتاق را ترک کرد. اوتوانست خودداری کند و به شدت مینمی

 «.آمدمای غیر از عائله خودم به دنیا میباردیگر در خانواده

تحریک  زیرا نه تنها بسیاری از بهائیان در طی دوران زمامداری عمویش )بیش از صد نفر در اثر
افتاده بود؛ بلکه پدر  رسیده بودند و حیات حضرت عبدالبهاء بارها و بارها به خطرپدرش( به شهادت 

هزاران بابی را صادر کرده بود.  بزرگش، ناصرالدین شاه، امر به اعدام حضرت باب و نیز شکنجه
 .شاهزاده جوان تولدی دیگر یافت؛ او بهائی شد
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 دادندحکمت و سادگی را تعلیم می -14

هیکل ) .شدندای بسیار راحت و ساده وارد مکالمه پرمعنا و هدفمند میحضرت عبدالبهاء به شیوه
 زندان، باغ یا پرنده، مبارک( با اشاراتی ساده به موضوع طبیعی، آب و هوا، غذا، سنگ، درخت، آب،

مبنا را به مثال و داستانی  آمدن ما، یا خدمتی جزئی )بیان خود را شروع میکردند( و این پایه و
کلیه حقایق روحانی را نشان داده، آن  دادند و وحدتزندند و حکمت و سادگی را تعلیم میپیوند می

به سوی مساعدت دادند. کل بیانات ایشان انطباق می را همیشه با حیات اعم از فردی یا کل نوع بشر
ها شد. اگر سواالتی از مابعدالطبیعه اعتقادات جزمی و آموزهمی ها جهت زیستن هدایتبه انسان
پرداختند. ایشان ساده، واضح و با عباراتی مختصر مبارک به ندرت به آنها می شد، هیکلمطرح نمی
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 در هیچ حال ایران را فراموش ننمود-15

حضرت بهاءاهلل با امتناع از اينکه بازيچه سياست مقامات عثمانی باشد به تبعيد و زندان گرفتارشد و 
ايران  . با اين احوال مشکالت..حضرت عبدالبهاءرا به نمايندگی و تمشيت امور خويش مأمور فرمود 

قلم حضرت  به دستور حضرت بهاءاهلل کتابی به ١٨٧٥از نظر مبارکش به دور نماند. از جمله در سال  نيز
ای را روحانّيه عبدالبهاء خطاب به رؤساء و مردم ايران به نام رساله مدنّيه نوشته شد که در آن اصول

در جامعه و  ...ارددمی نکه بايد راهنمای تجديد بنای جامعه ايران در اين عصر رشد و ترّقی گردد بيا
يافت. مثاًل تجّسم می حيات روزانه مردم آفريد نيروهای روحانی درفرهنگی که حضرت عبدالبهاء می

از جمله  -واليات تأسيس شوند  تأکيد بر تعليم و تربيت سبب شد که مدارس بهائی در پايتخت و
دوستان بهائی امريکائی و  مساعدت  و با -مدرسه تربيت دختران که در تمام ايران شهرت يافت 

های بهائی در بعضی از شهرهای جامعه ١٩٢٥حّتی در سال  هائی نيز به کار پرداخت.اروپائی درمانگاه
 تأسيس نموده بودند زيرا از تعليم حضرت بهاءاهلل در باره لزوم زبان بين های اسپرانتوايران کالس

از نقاط ايران خدمات  شود آگاه بودند. در وقتی که در بسياریالمللی که بعد از زبان مّلی بايد انتخاب 
ی ارتباطی آسان نصيب جامعه پرتقاّل  سانی،ر های نامهاّولّيه پستی وجود نداشت ايجاد شبکه پيک

روزانه بهائيان پديدار شد. مثاًل در اطاعت از حکم کتاب  زندگانی بهائی نمود. عماًل تغييرات بزرگی در
شد خودداری کرده برای ناپاک و آلوده که سبب شيوع انواع امراض می های حّمام بهاقدس، از رفتن 

اين تغييرات و تحّوالت  ...شدکه در آن از آب تازه و دوش استفاده می هائی ساختند حّمام خود
مخالفشان متمايز ساخت خود دليل و  مهّمی که به اين زودی قسمتی از مردم ايران را از اکثرّيت

است که حضرت بهاءاهلل از پيروانش  ميثاقی اش عهد وده نيروهائی معنوی بود که سرچشمهنماين
 مرکز ميثاق سپرد.  اءحضرت عبدالبه گرفت و بعد از خود قيادت آئينش را به

 ٧-١0قرن انوار ص          



                                        

 طالب سرور نفوس بودند-14

در مدینه 1899 تا اوایل سال 1898می بولز )ماکسول( یکی از پانزده زائر خوش اقبالی بود که از دسامبر 
در ارض .ثبت کرده است السجن مورد استقبال واقع شدند. او از تجربیات خود را در کتاب خویش

به حضور پرتقال بود،  های بهار نارنج واقدس که هوای آن مشحون از عطر گلهای سرخ و شکوفه
کرد. در عکا، ژرفنای وجودش نفوذ می حضرت عبدالبهاء رسید که محبت، حکمت و متانت ایشان در

زائران راحت باشند. هر بامداد، حضرت عبدالبهاء  کردند تاهای خود را تخلیه میعائله مبارکه اطاق
ایش کامل برای و آرامش و آس« رؤیاهای زیبا»هر شامگاه  شدند وجویای مسرت و سالمت آنها می

چیزی نشنیدند. در جای « ذکر الهی»روز و سه شب محشر و عالی جز  کردند. آنجا سهآنها آرزو می
مسرتی را مشاهده نکرده و این قدر صدای خنده را نشنیده بودند. حضرت  دیگر هرگز چنین

 چنان متأثر شدهطالب هیچ اشکی نبودند که از دیدگان جاری شود. یک بار از زائرانی که  الوریمولی
آرام و  ریختند، خواستند که به خاطر ایشان دیگر گریه نکنند. فقط وقتی همهبودند که اشک می

 .دادندخوددار بودند، هیکل مبارک یاران را تعلیم می
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 مناجات-16

پروردگارا،کردگارا، ای یزدان من و خداوند مهربان من، این فارسیان یاران دیرینند و دوستان راستان 
خاورزمین. شیفتۀ روی تواند و سرگشته و گمگشتۀ کوی تو. سالهای دراز نگران روی تابان تو بودند و 

و جانها گلستان.توئی  در آتش مهر سوزان تو، پس دری بگشا و پرتوی ببخشا تا دلها آسمان گردد
 .توانا، توئی بینا

 ع ع                                                                                        

 315) اعراب شده( ص مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان             

 



 مناجات--17

 محبوباالها معبودا مقصودا 

عطاء قديمت و بخشش  قبل و از تو ميطلبموجهم بانوار وجهت متوّجه و قلبم بشطر عنايتت م  
و زمين را خلق نمودی و مظاهر قّوت و قدرت و  جديدت را. توئی آن توانائی كه بيك كلمه آسمان

شياء ا مت قرار فرمودی تا صاحبان بصر آثار قدرت و عظمتت را در كلّ ر  و ك   عظمت و فضل و جود
م منما و از دريای غنايت محرو  ببا. ای خدا فقير را از ه نمايند و بر بزرگيت گواهی دهندمالحظ

 .قادر و توانا و المهيمن علی االسماء  . توئی صاحب عطا وبخششت منع مكن
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 اعظم امور محافظه دین الهی است --19

حمايت امر اهلل و خدمت  ای احّبای الهی اعظم امور محافظه دين اهلل است و صيانت شريعة اهلل و
سبيل نمودند و جان عزيز را فدا كردند رقص كنان  كلمة اهلل. در اين سبيل هزاران نفس خون مطّهر را

 افراشتند و بخون خويش آيات توحيد نگاشتند. سينه مبارك حضرت اهلل بقربانگاه شتافتند و علم دين
از ضرب  له الفداء هدف هزار تير بال شد و قدوم مبارك جمال ابهی روحی لحّبائه الفداء اعلی روحی

طهران اسير كند و  چوب در مازندران زخم و مجروح گرديد و گردن مقّدس و پای مبارك در زندان
 .ابتال و مصيبتی رخ داد پنجاه سال در هر ساعتی بال و آفتی رسيد وزنجير گشت و مّدت 

 الواح وصایا                                                                                               

 

 دقیقه ای نیاسائید--18

و بجهان پنهان  مل اعلی نمايدای ثابتان بر پيمان، اين طير بال و پر شكسته و مظلوم چون آهنگ   
راسخه بر ميثاق اهلل كه از  شتابد و جسدش تحت اطباق قرار يابد يا مفقود گردد بايد افنان ثابتهء

عليهم بهاء اهلل و جميع ياران و دوستان باالّتفاق  اند با حضرات ايادی امر اهللسدره تقديس روئيده
ويج دين اهلل بدل و جان قيام نمايند. دقيقه ئی آرام نگيرند و امر اهلل و تر بنشر نفحات اهلل و تبليغ

گردند. دقيقه  استراحت نكنند در ممالك و ديار منتشر شوند و آواره هر بالد و سر گشته هر اقليم آنی
يا بهاء االبهی زنند و در  ئی نياسايند و آنی آسوده نگردند و نفسی راحت نجويند در هر كشوری نعره

ه افروزند و در هر محفلی نار عشق بر افروزند  ره آفاق شوند و در هر انجمنی چون شمع برهر شهری ش 



و در شرق و غرب جّم غفيری در ظّل كلمة اهلل آيد و نفحات  تا در قطب آفاق انوار حّق اشراق نمايد
امور  و وجوه نورانی گردد و قلوب رّبانی شود و نفوس رحمانی گردد . در اين اّيام اهّم  قدس بوزد

مظلوم شب و روز  هدايت ملل و امم است بايد امر تبليغ را مهّم شمرد زيرا اّس اساس است. اين عبد
اهلل آفاقرا احاطه نمود و  بترويج و تشويق مشغول گرديد . دقيقه ئی آرام نيافت تا آنكه صيت امر

بفرمايند، اينست شرط وفا و ياران الهی نيز چنين بايد  .آوازه ملكوت ابهی خاور و باختر را بيدار كرد
 . آستان بها اينست مقتضای عبودّيت
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 با قلبی منجذب جميع اهل ارض را مشتعل و متذّکر نمائيم -20

جنود تأیید  بتصّور نيايدبجمال قدم چنان تأییدی در ملکوت وجود مقّدر که  ای ياران عبدالبهاء قسم
در ميدان عرفان تا آن جيوش و جنود فورًا   و الهام در ملکوت ابهی  مجّندند و منتظر جوالن نفسی

 ثمر و اثر است و عاقبت سببنصرت و تأیید نمايند . و اليوم هر چه بنشينيم و بينديشيم کّل بی
و بنشر آيات تقديس پردازيم و  ائيماسف و حسرت مگر آنکه در سبيل آن دلبر مهربان جانفشانی نم

و با  نمائيم و علم موهبت عظمی برافرازيم از ما سوی اهلل منقطع گرديم نفوس را بهدايت کبری داللت
صفت ثابتين و اينست سمت  قلبی منجذب جميع اهل ارض را مشتعل و متذّکر نمائيم اينست

 . راسخين و اينست رحمًة للعالمين
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 مناجات-24

 هواالبهی

پاک یزدانا این مشت خاک را پر و بالی بخش و این ذرۀ بی مقدار را، قّوت و قدرتی عنایت فرما که 
قدامت موفق گردیم.ما عاجز  به پاس الطافت به بندگی درگاهت قیام نمائیم و به پرستش خاک ا 

 .صرفیم، جز به عون و تأییدت عبودّیت نتوانیم

 ع ع          

 332) اعراب شده( ص مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان             

 

 

 

 

 یدمشتعل و متحّرک و مستبشر باش در جميع احوال -21

اهلل و تأّنی  نفحات ای ناظر بملکوت الهی... . در کّل شئون صبر و تمکين ميوه شيرين دارد جز در نشر
مخمور جام سرشار صهبای محّبت اهلل جوش  و سکون محبوب جز در محّبت جمال مقصود . پس ای

مهّب  شوری در افکن آتشی بقلوب افسرده بزن و نسيمی حياتبخش از و خروشی کن و شعله و
ثمر رد و اين عمر بیاين اّيام فانی بگذ . عنايت بجو شجری با ثمر شو و کوکبی باهر در افق انور گرد

اين توانگری بی  نهار ليل ظلمانيست و پايان اين مجموعی پريشانی و نهايت منتهی شود عاقبت اين
اين عنصر ضعيف قّوتی جهدی بليغ الزم که در  سر و سامانی . پس تا در اين قنديل روغنی است و در

حمل ثقل اعظم  بقّوت روحانیافروزد و در مشکاة عنايت بسوزد و اين جسد عنصری  زجاجهء موهبت
آنکه باليا و محن و رزاياء  و برهان اعظم اين مّدعا ... نمايد و اين ثقل عظيم باليای سبيل الهی است

اگر بر  ،ضيعی تا بحال واردگوناگون که بر اين عباد از سّن ر   ن و مشّقات و زحمات و مصيباتل  سّر و ع  
 ،کانتهلل در نهايت م   . با وجود اين الحمدنابود ميگشتضمحل و ديد نازل ميشد البّته م  ح   لب  ج  

غايت ضعفّيت است پس جسم نيز تابع روح است و ظاهر  مقاومت شد و حال آنکه نحالت جسم در
مشتعل و متحّرک و مستبشر  پس تا توانی کاری کن و چاره ئی بنما که در جميع احوال. عنوان باطن
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 بهترین هدایا عبارت از محبت اهلل است -22

امتنان خود  و کا، بهاییان مشتاق بودند که محبتدر آخرین روزهای اقامت حضرت عبدالبهاء در امری
 :فرمودند را با تقدیم تبرعات نشان دهند؛ اما هیکل مبارک نپذیرفتند. طلعت میثاق به آنها

اعضاء  اید ممنونم... حال برایام و برای تمامی آنچه که برایم انجام دادهراضیمن از خدمات شما 
که در کنائز  اید؛ اینها مقبولند ولی بهترین هدایا عبارت از محبت اهلل استعائله من هدایا خریده

برای همیشه دوام  ماند. هدایای مادی مدتی باقی است اما آن عطیهقلوب محفوظ و مصون می
حالی که آن هدیه در خزائن  ها برای نگهداری است درها و قفسهن هدایا مستلزم صندوقچهدارد. ای

از فنا در عوالم الهی. لهذا محبت شما  اذهان و قلوب محفوظ است و الی االبد باقی و برقرار و مصون
اده نکند احدی در بیت ما انگشتر الماس استف .ترین هدایا است به آنها منتقل خواهم کردرا که ثمین

جمیع این اشیاء است. اما هدایای شما را قبول  و احدی یاقوت طلب ننماید. بیت مزبور بری از
تقاضا دارم آنها را بفروشید و عایدات را به صندوق  گذارم وکنم ولی آنها را نزد شما میمی

 ص حکایاتی از زندگی موالی مهربار                                                   .االذکار تقدیم کنیدمشرق

 

 کم کم روز به روز -23

حضرت به او  فلورانس خانم دو عبارتی را که از حضرت عبدالبها شنیده، نقل میکند. در موقعیتی آن
و حرمان نزد ایشان نمود از  یک بار دیگر وقتی شخصی ابراز یأس« صبر کن، مثل من باش»فرمودند: 

اند کسب کند، حضرت هدایت شده محتمال کلیه فضائل و سجایایی را که بهائیان بداناین که بتواند 
 25حکایاتی از زندگی موالی مهربار ص                         «کم کم، روز به روز»عبدالبهاء جواب دادند: 

 

 آرزوی حضرت عبدالبهاء-25

یزدان چنین اقتضاء نمود که جام بال به جهت عبدالبهاء سرشار گردد.این عبد ای یاران فضل حضرت 
شرقین آرزوی جانفشانی می نماید و  در جمیع اوقات در سبیل جمال مبین نّیر الخافقین،شمس الم 
امیدوار از الطاف حضرت پروردگارم که این جسم نحیف را که چون مور ضعیف است خونش را در 

ماید و این کالبد زار را در میدان فدا بر خاک سیاه اندازد.اگر این موهبت سبیل محبتش سبیل فر
شری لی بلند گردد و اال در نهایت  حاصل گردد از حقیقت وجود و هویت روح ندای یا طوبی لی و یا ب 
افسردگی و پژمردگی و یأس به جهان دیگر شتابد .زیرا کینونت این عبد بی ثمر گردد و بی فائده از 

 .لم به در رود .حسرتی اعظم از این نه و اسفی بیش از این نیستاین عا

 354تاریخ امر بهائی در نجف آبادص                   



 )قسمت اول( شرح صعود -26

برخاستند و  سر شب بمجلس احّبا در سالون بيت مبارک تشريف آوردند صبح شنبه زود از خواب
خواستند چون خيلی باين  خز حضرت بهاءاهلل  را باطاق چای برای صرف چای تشريف آوردند جّبه

 غالبًا وقتی که احساس سرما ميکردند و يا احساس کسالتی مينمودند آنرا دوش جّبه عالقه داشتند
من  ميکردند بعد باطاق مبارک مراجعت و روی رختخواب استراحت نموده فرمودند چيزی روی

است  س سردی ميکردم اين خيلی مهّم بيندازيد خيلی سردم است ديشب خوب نخوابيدم احسا
آورده بودند  ابتدای نقاهت ماست بعد از اين که چندين پتو انداخته بودند جّبه خزيکه بيرون

عصر درجه حرارت بيشتر  خواستند و فرمودند که روی مبارک بيندازند آنروز قدری تب عارض شد طرف
يکشنبه فرمودند حالم  صبح شد لکن شب تب قطع شد و بعد از نصف شب قدری چای خواستند
ولی بعد از اينکه لباس پوشيدند  خوبست مثل هميشه برميخيزم و با شما در اطاق چای چای ميخورم

بعد از ظهر تمام احّبا را .از حضور مبارک استدعا شد که در اطاق مبارک روی نيمکت استراحت کنند
بعث   ء يعنی اعالن  کتاب  عهد يکی از مسافرين البهاعبد بمقام اعلی فرستادند زيرا بمناسبت  روز  م 

بود جشنی بر پا نموده بود ساعت چهار بعد از ظهر روی نيمکت در اطاق  پارسی که اخيرًا از هند آمده
صرف  بودند فرمودند بهمشيره و اهل بيت بگوئيد بيايند و با من چای بخورند بعد از مبارک جالس

ماندند بآنها از جمال  گر را پذيرفتند آنها قريب يکساعتچای مفتی حيفا و رئيس بلدّيه و يکنفر دي
زياده از اندازه معمول مهربانی و محّبت  مبارک صحبت فرمودند و خواب دوم را شرح دادند و بآنها

حافظی فرمودند  و با اينکه رجا نمودند که روی نيمکت استراحت فرمايند تا  فرمودند  بعد با آنها خدا
نها را مشايعت فرمودند بعد رئيس پليس که شخص انگليسی است مشّرف بيرون عمارت آ دم درب
 از عنايات مبارک قسمت و بهره برداشت باين شخص چند دستمال ابريشمی ايرانی عنايت شد و

 .نهايت متشّکر گشتنمودند و از اين مرحمت بی

 

 

 

 

 

 

 

 



 )قسمت دوم( شرح صعود -27

نمودند  از مجلس از کوه کرمل مشّرف شدند عرضبعد چهار داماد مبارک و روحی افندی در مراجعت 
بودم اگر چه جسد من  که صاحب جشن از تشريف نداشتن مبارک متأّثر بود بآنها فرمودند من آنجا

بغيبت جسدی من بدهند روحًا من  غائب بود روح من در بين شماها بود احّبا نبايد هيچ اهّمّيتی
همانشب از صّحت يک يک  چه خيلی دور باشمهستم و هميشه در بين دوستان خواهم بود اگر 

که عرض شد همه سالمند فرمودند  اهل بيت مبارک و مسافرين و احّبای حيفا سؤال فرمودند همين
شب ساعت هشت فرنگی  خيلی خوب خيلی خوب و اين آخرين کلمات مبارک راجع باحبابش بود

خيلی حالم خوبست و بهمه امر  قدری غذا ميل فرمودند و در رختخواب استراحت نمودند فرمودند
آنشب حضرت  ورقات مبارک در حضور ماندند فرمودند که بروند و استراحت کنند مع ذلک دو نفر از

بيدار  بخواب رفتند ساعت يک و ربع بعد از نصف شب مولی الوری بدون آثار تب در نهايت آرامی
از پيرهنهای شب را  ند بعد يکیشدند و بجانب ميزيکه در اطاق بود قدم زده قدری آب ميل فرمود
فرمودند ورقه مبارکه روحا خانم پس  بيرون آورده فرمودند خيلی گرمم است سپس برختخواب عودت

اند در صورت ورقه مبارکه که نظر آرامی استراحت نموده از چندی تشريف بردند و ديدند که در نهايت
و فرمودند بسختی نفس ميکشم بيشتر هوا  های پشه گير را باال کنندپرده فرمودند امر نمودند که

 قدری گالب آورده شد در رختخواب بدون کمک نشسته قدری از آن ميل فرمودند دوباره ميخواهم
بخورم  استراحت کردند قدری غذا آورده بودند با يک صدای واضح شمرده فرمودند ميخواهيد غذا

بود و از وجنات مبارک  مبارک بقدری آرام وقتيکه من در حال رفتنم يک نظر غريبی بکّل فرمودند وجه
 از نظر عزيزانش غيبت فرمود" اندبطوری آثار سکون هويدا که همه فرض نمودند بخواب تشريف برده

چشمهائيکه بنظر محّبت و رأفت بعالم انسانی چه دوست و چه دشمن نظر ميفرمود بسته "
زه کوران و بيوه زنانشددستهائيکه هميشه برای احسان بفقراء و محتاجين بناتوا ج  دراز بود  نان ع 

نون منزلها طّي نموده بودند حال  بيحرکت شد پاهائيکه با يک عزم راسخی در خدمت دائمی برب  ح 
تکّلم مينمودند ابناء  ماتم زده بشر  سکون اختيار کردند لبهائيکه با آن فصاحت و بالغت در راه خدمت

 محّبت برای نوع انسان ميزد از کار ايستاد روح پرجاللشقلبی که با آن قّوت و شّدت  خاموش گشت
سال پر طوفان  از عالم ترابی صعود فرمود  و از ظلم و ستم دشمنان حقيقت و زحمات متوالی هشتاد

   .شد پر مشّقت برای خير عموم رهائی يافت باری شهادت طوالنی حضرتش منتهی

 رساله ایام تسعه                              

 

 

 

                     



 زیارتنامه-28

و االبهی  ه 

هال   بت  ل  و  اال  ت  ب  ع  و  الت  ر  ض  ف  الت  ک  يک  ا  ل  ط  ا  بس  ّنی ا  لهی ا  لهی إ  ن  إ  ْت ع  س  د  ق  ٍة ت  ب  ت  راب  ع  ت  جهی ب  ر  و  ف  ع  و  ا 
هل   دراک  ا  ق  ا  قاي  ع   الح  ک  الخاض  بد  لی ع  ر  ا  نظ  ن ت  لباب  ا  ی اال  ول  ْن ا  عوت  م  ک    و  الن  ت  دي  ح  باب  ا  ع  ب  الخاش 

ک  و   ت  ي  حمان  ن  ر  عي  ظات  ا  ح  ل  ک   ب  بد  ه  ع  ن  ب  ا  ی ر  ک   ا  ت  داني  م  ة  ص  ْحم  حار  ر  ره فی ب  م  غ  قير  و   ت  س  الف  البائ 
ل   ک  الّسائ  قيق  يک  ر  ل  ل  ا  ه  بت  ع  ال سير  م  ر  ض  ت  ناجيک    الم  يک  و  ي  ناد  يک  ي  د  ين  ي  ع  ب  ر  ض  ت  يک  م  ل  ّکل  ع  و  ت  و  م 

ة   بودي  لی ع  نی ع  و  ک  و  ق  حّبائ  ة  ا  دم  لی خ  دنی ع  ي  ب  ا  ول  ر  ق  د    ي  ب  ع  نوار  الت  ا  بينی ب  ر ج  و  ک  و  ن  ت  دي  ح  ت  ا  ضر  ح 
ی  ک  ف  دس  ة   ق  ناء  باب   ساح  ناء  فی ف  ْقنی بالف  ق  ک  و  ح  ت  ظم  وت  ع  ک  ل  لی م  ل ا  ت  ب  الت  لی  و  ّنی ع  ع  ک  و  ا  ت  ي  وه  ل  ا 

ک   ت  ي  وب  ب  ة  ر  ْحب  دام  فی ر  نع  لی اال  ة  ع  ب  واظ  م  قنی فی  ال  غر  نآء  و  ا  وب  الف  سنی ث  لب  ناء  و  ا  أس  الف  نی ک  ب  اسق  ی ر   ا 
داءً  لنی ف  حّباء  و  اجع  ر  اال  م  بارًا فی م  لنی غ  ناء  و  اجع  حر  الف  ی  ب  ياء ف  صف  ْتها اقدام  اال  ئ  ط  تی و  رض  ال  ال  ل 

ة   ز  ب  الع  ک  يا ر  بيل  ه س  ناديک  ب  عال  هذا ما ي  ت  حيم  الم  ريم  الر  نت  الک  ک  ا  ن  لی ا  ور  و   و  الع  ک  بد  فی الب  ک  الع  ذل 
ه  و   ق آمال  ق  ب  ح  ی ر  ک   االصال   ا  باد  ک  و  ع  مر  ة  ا  دم  ه  فی خ  صباح  د م  وق  ه  و  ا  در  ْح ص  ه و  اْشر  سرار  ر ا  و  ک   ن  ن  ا 

حمن ؤف  الر  زيز  الر  نت  الع  ک  ا  ن  ّهاب  و  ا  حيم  الو  ريم  الر  نت  الک   . ا 

 ع ع                                                                     

 


