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 مناجات شروع-1

 هو الل 

دی ولی در پناه فضل و موهبت تو پرورش یافتم و از ث    ،ئی هستم ضعیف و نحیف و ناتوانبنده  ،ای یزدان   ، ای رحمن
عنایت تو ه  ب  ستمندیستمندم ولی هر مُ ای خداوند هرچند مُ   .عنایت شیرخوارم و در آغوش رحمتت در نشو و نمایم

ای پروردگار تأییدی فرما که این حمل اعظم را قدرت تحّمل .ارجمند است و هر توانگری بی الطافت فقیر و حاجتمند
ل  ب  ج  ماند و این عنایت کبری را محافظه توانم زیرا قّوۀ امتحان شدید است و سطوت افتتان عظیم کوه کاه گردد و  

ل شود تو آگاهی که در ضمیر جز ذکرت نجویم و در قلب جز محّبتت نخواهم بر خدمت احّبایت قائم نما و بر  رد  خ  
                          عبودّیت آستانت دائم کن توئی مهربان و توئی خداوند کثیر االحسان 

 ع ع        
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 مناجات دوم  -2
 ُهو الل 

 
يکتا خداوند مهربانا هر چند استعداد و قابلّيت مفقود است و مشکالت استقامت در باليا غير محصور ولی قابلّيت و  

امريست   و  استعداد  اين جهان  از  و  آئيم  کبری موّفق  استقامت  به  تا  قابلّيت ده  و  استعداد بخش  توخدايا  موهوب 
از اين     و بگدازيم و روشنی بخشيم  جهانيان درگذريم و نار محّبتت بر افروزيم و مانند شمع بسوزيم بِّ ملکوت  ای ر 

کامکار فرما از اين نيستی    و به مواهب ملکوتجهان اوهام برهان و به جهان بی پايان برسان از عالم ناسوت بيزار کن  
هستی نما برهان و به هستی حيات ابدّيه موّفق فرما سرور و شادمانی بخش و خوشی و کامرانی عطا فرما دلها را آرام  

نمائيم ملکوت صعود  به  تا چون  کن  عطا  راحت  را  و جانها  و     بخش  باال مسرور  انجمن  در  و  گرديم  فائز  لقايت  به 
       . اشيم توئی دهنده و بخشنده و تواناشادمان ب

 ع ع        
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 قسمتی از سوره مبارکه غصن-3

ْصِل  ا اْْل  ْمِر ِمْن هذ  ت  ُغْصُن اْْل  ب  ْد ن  ْرِض   الّراِقدْين   ُقْل ق  ُه الُل فی ا  م  ْحک  ِذی اْست  حاط  ُکلَّ  الَّ قاٍم ا  ْرُعُه ِالی م  ع  ف  ف  ِة و  اْرت  ِشيَّ اْلم 
ْنُع  ا الصُّ عالی هذ  ت  ِة و  الْ  اْلُوُجوِد ف  ْثمار  اْلِحْکم  ْيِه و  ُذوُقوا ِمْنُه ا  ُبوِال  رَّ ق  ْوِم ت  ْن يا ق  نيُع  ا  زيُز اْلم  ُک اْلع  عاِلی اْلُمبار  ُدْن اْلُمت   ِعْلِم ِمْن ل 

ليٍم  و   زيٍز ع  ْنُتْم ِمن    ع  ْرِض ِاْن ا  ی اْْل  ل  ُق ِبُکلِّ ما ع  ْو ُيْرز  ل  ِةالِل و   ِنْعم  ْن  ْحُرومًا ع  ُکوُن م  ِمْنُه ي  ُذْق  ْم ي  ْن ل  ْد  م  اْلعاِرفْين   ُقْل ق 



ه ل  ع  ْفِسه و  ج  ا الُل ِبِطراِز ن  ه  ن  يَّ ْضِل و  ز  ی اْلف  ل  ٌة ع  ِلم  ِم ک  ْعظ  ْوِح اْْل  ل  ِمْن ل  ِته و    ا ُسْلطاناً ُفصِّ م  ظ  ة  ع  ْرِض و  اي  ی اْْل  ل  ْن ع  لی م  ع 
زْيز   ُهُم اْلع  بَّ ُدنَّ الّناُس ِبه ر  جِّ مْين   ِلُيم  ْين  اْلعال  ة    ِاْقِتداِره ب  ْفس  الِل اْلقاِئم  ُسنَّ ن  دِّ ُهْم و  ُيق  ُحن  ِبه باِرئ  بِّ کْيم   و  ُيس  ِدر  اْلح  اْلُمْقت 

ٍئ اِ  لی ُکلِّ ش  ْنزْيلٌ ع  ْيُکْم و   ْن هذا ِااّل ت  ل  ُم ع  ْعظ  ْضُل اْْل  ُهو  اْلف  ُه ل  اْشُکروااالل  ِلُظُهوِره  و  ِانَّ ْوِم ف  دْيٍم  ُقْل يا ق  ليٍم ق  ُدْن ع   ِمْن ل 
ه   جَّ و  ْد ت  ق  ْيِه ف  ه  ِال  جَّ و  ْن ت  مْيٍم  م  ْظٍم ر  ْحيی ُکلُّ ع  ُکْم و  ِبه ي  مُّ ل  ت  ُتُه اْْل  ْن    ِنْعم  ض  ع  ْعر  ْد ا  ق  ْنُه ف  ض  ع  ْعر  ْن ا  م  ی الِل ف  مالی و    ِال  ج 

ُتُه فْيُکْم و  ُظُهوُرهُ  مان  ُکْم و  ا  ْين  ُة الِل ب  دْيع  و  ُه ل  ر  ِبُبْرهانی و  کان  ِمن  اْلُمْسِرفْين   ِانَّ ف  بْين   ک  رَّ ْين  ِعباِدِه اْلُمق  ْيُکْم و  ُطُلوُعُه ب  ل   ع 
 362رساله ایام تسعه ص                                                               

 
  لوح مبارك حضرت عبدالبهآء ارواحنا له الفداء -5

نداشتم  امرالل  سع و عجز خويش در خدمت به  » این عبد را تو میدانی كه از بدايت امر، شب و روز فكری جز به قدر وُ 
در   احيان  نيافتم. در جميع  فؤاد  راحت  بامدادی  نداشتم و هيچ  آرام  نيارميدم. هيچ شامی  نياسودم و شبی  و دمی 

ع   ب بودم و در كّل اوقات در مشّقت و زحمت و حال نيز شب و روز در زحمت بینهايت بسر میبرم  جوش و خروش و ت 
وجدان، روز، شب میكنم و در كّل احيان، متضّرع به ملكوت ابهٰی هستم كه بزودی ترک اين قالب   و در مشّقت جان و

نطلبم.   بالی ضعيف نمايم و به آستان مقّدس ملكوت توّجه كنم و به هيچ وجه از نفسي گله ندارم و از كسی دادرسی
شب و روز مشغولّیتی نخواهم. جميع اوراد و  اين چند روز را به خدمت عتبٔه مقّدسه مشغولم و جز اعالء كلمٔه الهيه  

  اللو تشويق و تحريص بر اعالء كلمة    الل اذكار را فراموش نمودم و ورد واحد را ذكر مستمر نمودم و آن نشر نفحات  
 بتهلم و يك بندٔه متضّرع «.ای نيستم. يک عبد مُ  ّدعی رتبهاست. اّدعای مقامی ندارم و مُ 

 ۵منتخباتی از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد                                                                                

 
 
 
 بیان مبارک حضرت ولی محبوب امرالل  -6
ب بزرگوارش  مأمورّيت مقّدسی که از طرف ا  خدمات عظيم و تاريخی حضرت عبدالبهاء در جهان ادنی خاتمه يافت و   
نهايت اعزاز و اجالل اکمال پذيرفت. فصل ه  نه بحّول گرديده بود پس از بيست و نه س  عهدهء آن وجود مبارک مُ ه  ب
شارک و  نادی ملکوت در آن مُ شعشعی بر تاريخ قرن اّول بهائی افزوده شد و عصر پر انوار رسولی که از آغازش آن مُ مُ 

فري بمقام  بود  دار  عهده  را  خطيری  مسؤوليت  و  سبحانیه  د  مواهب  مشرق  و  الهی  فيض  مّطلع  اين  رسيد.    ، انتها 
مصائب و باليائی تحّمل فرمود که احدی از تابعان و پيروان اين ظهور اکرم که بمشهد فدا شتافته بدان درجه تحّمل  

مجهودات و مشروعات عظيمه  ه امی برخاست و ب قيه عتبهء مقّدسهء يزدانی ب ه ننموده و در نصرت امر الهی و خدمت ب
ای دست زد که هيچ يک از حاميان و مجاهدان آئين رحمانی بدان عرصه پا ننهاده و باالخره در اّيام حيات مقّدسش 

مُ  نه  که  گرديد  انتصاراتی  و  فتوحات  قديرششاهد  شارع  نه  و  افخم  ابدع  امر  اين  اعظم  ب  ،بّشر  يک  ديدهء  ه  هيچ 
 مشاهده ننموده بودند.نصری عُ 

 قرن بدیع            



 بیت العدل اعظم  2019قسمتی از پیام رضوان -7
ای که موالی محبوب از قید این جامعۀ بهائی صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء را نیز به یاد خواهد آورد، لحظه

مبارک که روز بعد از صعود واقع شد  مراسم تشییع عرش   جهان آزاد گشت تا به اب بزرگوارش در رفرف اعلی بپیوندد.
)ترجمه( بود."  ننموده  را هرگز مشاهده  آن  نظیر  "فلسطین  که  بود  در    رویدادی  مبارک  عرش  مراسم،  اختتام  از  پس 

یافت.حجره استقرار  باب  مقّدس حضرت  ضریح  در  محل     ای  این  که  بود  آن  افندی  شوقی  نظر حضرت  منظور  اّما 
 مثیل حضرت عبدالبهاء بنا گردد. ن مقتضی مرقدی شایستۀ مقام بیترتیبی موّقت باشد تا در زما

کنیم که به ساخت مقامی پردازد که محّل استقرار ابدی آن از عالم بهائی دعوت می    آن زمان اینک فرارسیده است.
خته خواهد  این بنا در مجاورت باغ رضوان، در زمینی که به قدوم جمال مبارک متبّرک گردیده، سا   رمس مطّهر گردد.

شد و بدین ترتیب مرقد منّور حضرت عبدالبهاء در مسیر آن هاللی که اعتاب مقّدسه در عّکا و حیفا را به هم مّتصل 
 نماید قرار خواهد گرفتمی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 سرمای همدان  -8

دیه اند از این هواها  روزی به مسافرین همدانی فرمودند شبها که منزلتان سرد نیست؟ کسانی که سرمای همدان را  
پروا ندارند. سرمای همدان معرکه است ما وقتی از همدان گذشتیم زمستان بود و عبور از گردنه اسدآباد خیلی مشکل 
بود با وجود صافی هوا سرما در نهایت شدت بود. من لباس برگ نازکی در بر داشتم مثل صافی بود جورابم هم پنجه  

را سرما زده به طوری که حاال هم در زمستان پنجه های من درد میکند. چون تمام  نداشت خیلی سردم میشد. پاهایم  
اموالمان را تاراج کردند و چیزی نبود که با آن لباس خوب تهیه شود. وقتیکه به اسدآباد رسیدیم قرار شد برای رفع  

کار شدند ولی چون جراغ نبود عوض   انجام این  هل و دارچین فلفل زیادی  سرما حلو تهیه کنیم. جناب کلیم مامور 
توی حلوا ریخته بودند. وقتیکه حلوا را خوردیم تا ناف را میسوزاند متصل به آب تا صبح آب خوردیم. خیلی سفر پر  
زحمتی بود ولی چون در ظل عنایات جمال مبارک بودیم خوش بودیم. در بیستون از یک کاروانسرای شاه عباسی منزل 

یم رفتند گوشت خریدند جمال مبارک به طور مزاح فرمودند موسوی بیا شاگرد طباخ کردیم. خیلی کثیف بود جناب کل
شو تا پلو درست کنیم و دستور فرمودند قرمه پلو درست کنند. خیلی لذیذ شد به طوری که لذتش هنوز در مذاق من 

  باقی مانده.
و سه روزه جناب درآگاهی، )برگرفته از خاطرات تشرف جناب درآگاهی در حضور حضرت عبدالبها خاطرات سی 

 (۷8حکایاتی از حضرت عبدالبها ص 



 مناجات -9

 هواالبهی

قسم به جمالت    ،و اين جان پژمردٔه مرا آزادی عطا فرما و به زودی در آستان خاّصانت حاضر کن   ،اي خدا رحمي فرما
که پر موج    ،از جمیع جهات بحر احزانست  ، لوخ و سنگ پر خونستکُ   ، وم است که دل غمُ که خانٔه دل بشّدتی تنگ و م  

ظلمات    ، ازتا اين روح به تنگ آمدٔه از تن  ،تعجیل فرما نه تأجیل  ،تواصل به اوجستو ناله و فغانست که مُ   ،است
عُ  و  امکان  فُ مهلکٔه  و  حُ سرت  و  یافتهرقت  نجات  دوستانت   ،رقت  الطاف  سایٔه  در  و  نماید  تّوجه  مقّدست  آستان  در 

 مقّرگزیند … 
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 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-10

باشند احبا مسرور و خوشحال  که  بودم  آن  فکر  در  ولو بی سبب اگر مید  . همیشه  یافته  اندکی حزنی  نفسی  که  یدم 
بکمال قوت میکوشیدم که آن حزن را زائل کنم و او را خوشنود نمایم ...همواره ستر مینمودم و خود را بنادانی میزدم و 

دلگیری اگر بماند روز   و راضی به آن نمیشدم که اظهآری نمایم و یقین میکردند بیخبرم بلکه نادانم...  تجاهل میکردم
نگاه برفتار نفسی ننمائی همه    .تو باید مثل عبدالبهاء محو و فانی باشی  .بروز ازدیاد یابد و عاقبت نتایج خوش نبخشد
قوعاتی اهمیت ندهی محویت محویت محویت. فنا فنا فنا . دیگر بهیچ وتوجهت بامر الل باشد مد نظرت این باشد 

الهی است تایید  بود   .مغناطیس  فانی  و  قدر محو  عبدالبهاء چه  که  مینمودی  به    .مالحظه  و  کن  عبدالبهاء  به  تاسی 
. باری عبودیت آستان مقدس قیام نما...امیدم چنان است که جمال مبارک مکافات فرماید و یقین است که میفرماید

من نهایت محبت بتو دارم و از شدت محبت است که این را مینگارم و علیک    .د باش مسرور باش مطمئن باشخشنو
                           البهاء االبهی.

 
 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-11

عبدالبهاء در نهايت  ... اگر از مصائب و باليای عبدالبهاء پرسش نمائی بحری است بی کران و پر موج و طوفان ولی  
سکون و قرار و به غايت سرور و فرح و انبساط بلکه جشنی است آراسته و بزمی است زينت يافته و اميدوارم که جام  
لبريز شهادت در نهايت جشن و بزم به دور آيد و سرمست آن باده گردم. اّما شما بايد نظر به باليای عبدالبهاء نکنيد 

مق و  بنمائيد  اقتدار  و  و مالمت دشمنان قّوت  اعدا  تحّمل شماتت  عبدالبهاء  به جهت محّبت  و  کنيد  اومت جهانيان 
 بفرمائيد در هر حال دل و جان من با شماست چه در اين جهان و چه در جهان باال... 

 122ص  5منتخبات مکاتیب ج                          



 چون عبدالبهاء دعا بخوانید -12
مخلص و پرشور را نزد خود فرا خواندند   هنگامی که حضرت عبدالبهاء در شهر نیویورک تشریف داشتند، یکی از مؤمنین

و فرمودند: »اگر فردا صبح زود نزد من بیایی، به تو یاد خواهم داد که چگونه دعا کنی!« آقای )م( مشعوف و مفتخر از  
کند و  پرد و خیلی سریع طول شهر را طی می بامداد روز بعد، از خواب می  4موهبتی که نصیبش شده بود، در ساعت  

شود. معلوم است که او با چه امید و انتظار شدیدی از  برای گرفتن درس دعا، در محضر مبارک حاضرمی 6رأس ساعت 
می ورود  محض  به  بود.  کرده  استقبال  عنایت  مناجات این  و  دعا  به  زده،  زانو  تخت  كنار  عبدالبهاء  که حضرت  بیند 

نشیند، به تقلید از هیکل مبارک به دعا و  کند درست در مقابل آن حضرت بکه سعی میمشغولند و خود نیز در حالی 
می  میمناجات  خود  ی  ادعیه  و  افکار  مستغرق  چنان  را  مهربان  موالی  وقتی  او  برای  پردازد.  آهستگی  به  اول  بیند، 
کند. اما هیچ کالمی از  اش و دوستانش و بعد هم حتی برای سران و تاجداران اروپا شروع به دعا خواندن میخانواده

ها ی آننماید و همهای را که از حفظ داشته، مرور میشنود. بعد تمام ادعیهکه در مقابلش جالس بوده نمی  مرد آرامی
زند. آقای چنان هیچ صدایی آن سکوت سنگین و پرانتظار را بر هم نمیکند، اما همرا یکی دو بار دیگر هم تکرار می

که به  هدف به این طرف و آن طرف نگاه کند، و در حالی ی کند بکشد و شروع میکم دستی به زانوهایش می )م( کم
مژده پنجره  بیرون  از  که  پرندگان  را میصدای  صبح  دمیدن  گوش میی  برانداز  دادهاند،  را  اتاق  اطراف  هم  باز  کند؛ 

شود. چشمانش  حس میشود. پاهایش کمی بیگذرد و رفته رفته ساعت دوم نیز سپری مینماید. یک ساعتی میمی 
کی در آن میسطح دیوار را نظاره میکه   ر  بیند. برای گذراندن وقت و کمی هم کاستن از خستگی و ناراحتی،  کرده، ت 

شود که در کنار تخت جلوس نموده بود. این  کشد؛ أما مجددأ نگاهش متوجه هیکل آرام پروقاری می دستی بر آن می
کند. در حالی که از آن منظرگاه پرشکوه، حظ  جذوب خود میی موجود در وجنات مبارک، او را مآثار خلسه و جذبهبار  

میو حصه تصمیم  ناگهان  میبرده،  عمیق  کنار  ی  را  آرزوهای شخصیش  بلی،  كند.  دعا  اكرم،  هیکل  که همچون  گیرد 
نگرانیمی  و  تضادها  و  اندوه جسمانی  و  درد  وگذارد،  وسایل  حتی  و  درونی  ک های  انگار  را،  همه  پیرامونی،  ه  اشیاء 
ای که گویی دیگر تنها از یک حقیقت آگاه بوده و آن میلی پرشور  گیرد و به گونهاند، نادیده میوقت وجود نداشتههیچ

بندد و عالم و عالمیان را، به کلی  شود. چشم فرو می برای تقرب به آستان الهی است، در دل به مناجات مشغول می
شود؛ دعایی مشتاقانه و شادمانه و پرجذبه.  گیزی از روح دعا سرشار میانگاه قلبش به نحو شگفتکند. آن فراموش می

آرامشی بدیع، تعالی یافته و به آستان سپس احساس می تأثیر  پاكیزه شده و تحت  از ماء تواضع  کند که وجودش 
ر عكا،  الهی تقرب جسته است. آری حضرت عبدالبهاء در عمل به او آموخته بود که چگونه دعا كند. در این وقت،   رو  س 

می  قیام  میناگهان  نزدیک  او  به  و  وجود  فرمایند  این  به  ملکوتی  لبخندی  با  همراه  را  تابناکشان  چشمان  و  شوند 
کنی، نباید به درد و رنج جسمانیت فکر کنی. نباید به  میفرمودند: »وقتی دعا  الوالده می دوزند و میمتواضع جدید

گیرد و  ی مبارک حالتی جدی به خود می گاه چهرهیوار اتاق بیندیشی!« و آن های دشکافپرندگان بیرون پنجره و یا  
 ای.«خواهی دعا کنی، از ابتدا باید بدانی که در محضر حی قیوم ایستادهفرمایند: »وقتی می می 
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او که به عّباس افندی معروف شده بود و بعد از درگذشت پدرش لقب عبدالبهاء را برای خود برگزید در طول زندگانی  

های دویست سال گذشتۀ ایران  سازترین شخصیتخود، چه در زندان و چه بعد از آزادی، یکی از پربارترین و تاریخ
قلمی  پدرش،  نظر  زیر  آموزش خانگی  با  اما  نداشت،  مکتب  و  برای درس  فرصتی  اسارت،  و  تبعید  در  اگرچه  گردید. 

وهشت هزار قطعه  ر زمین نگذاشت و بیش از بیستآسا و توانا به دست آورد که آن را به مدت پنجاه سال بمعجزه
زمینه در  رساله  و  کتاب  تعدادی  و  بهنامه  علمی  و  فلسفی  سیاسی،  اقتصادی،  دینی،  فرهنگی،  اجتماعی،  جای  های 

گذاشت که بیشترشان به نثر شیوای فارسی و یا عربی فصیح بود. با وجود بیماری و کهولت سن به مدت سه سال  
نقاط مخ  به  از چهارصد مکان و در حضور دهمتوالی  در بیش  نمود و  آمریکا سفر  و  اروپا  ها هزار شنونده  تلف مصر، 

استقبال   چنین  با  و  کرد  سفر  اروپا  و  آمریکا  به  شکل  این  به  که  بود  ایرانیانی  نخستین  از  یکی  او  کرد.  سخنرانی 
 نظیری مواجه گردیدبی

ایرانروزنامه از صلح عمومی، وحدت ها و نشریات آن زمان، شیفتۀ این شخص  لباس و آداب شرقی،  با  ی شدند که 
گفت. وی از فرهنگ خردگرایی، تعلیم  سخن می ادیان، برابری حقوق زنان و مردان و ترک تعّصبات نژادی، دینی و مّلی

ادی و  و تربیت عمومی، لزوم هماهنگی دین با علم و عقل، حمایت از فقرا، اخالقیات و مبارزه با هر شکلی از فساد، آز 
فرهنگ صلح نهاد خانواده،  اهّمیت  نژادها، مّلتآزادگی،  میان  آشتی  و  و مهرورزی، دوستی  قبایل جویی  و  اقوام  ها، 

اجتماعی، شرایط حکومت  و  فردی  رفاه  عالم، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی،  ای  داری و ساختن جامعهمختلف 
فقط ایرانیان و شرقیان، بلکه غربیان بسیار  ژرف. مریدانش نه   آورد. پیامش گیرا بود وپویا و سالم سخن به میان می 

نگرانه و اندیشۀ  درستی پیشگام فرهنگ جهانگیر شد. او را بهبانفوذ و متفکر آمریکا و اروپا نیز بودند. شهرتش جهان
میجهانی یگانگی  و  وحدت  و  انسانی  روابط  میشدن  عمومی  صلح  منادی  و  بیدیدند  به  آثارش  از  خواندند.  ش 
 .بخش دوستداران و پیروانش در همۀ عالم گردیدصد زبان زندۀ دنیا ترجمه گشت و الهامهشت

مهری علما و  سالگی باوجود بیاّما او دغدغۀ دیگری نیز داشت. قلبش هنوز در ایران و با ایرانیان بود. از همان هشت
وکنار کشور و جهان در تماس بود.  ان در تمامی گوشهداشت و با ایرانیحاکمان وقت، ایران و ایرانی را قلبًا دوست می

از خود بهنه اثر مکتوب  ایران و رسیدن دوباره به تمّدنی شکوهمند، صدها  بازسازی  برای  بلکه در  تنها  جای گذاشت، 
  های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مانند ایجاد مدارس دخترانه و پسرانه در سراسر ایران، دعوت بانواناجرای طرح

های جدید، ترویج موسیقی اصیل ایرانی و دیگر  آمریکایی برای تأسیس بیمارستان در طهران و کمک به ادارۀ مدرسه
بی  دعوت  اقدامات  ایران  مردم  به  مخلصانه  خدمات  به  را  غربیان  و  شرقیان  بود.  کوشا  خود  زندگانی  پایان  تا  شمار 

ناپذیر خود را  ر نزد افکار عموم مردم جهان، اقدامات خستگینمود و تا واپسین دم در اعتالی نام و مقام ایران دمی 
ادامه داد. قلبًا ایمان داشت که »ایران، مرکز انوار گردد« و »خاک تابناک شود« و در این راستا از هیچ تالشی دریغ  

 .نکرد
 

میلیون وی،  درگذشت  سال  یکصدمین  آستانۀ  میدر  آماده  عالم  سراسر  در  نفر  زندگانیها  تا  فرزند    شوند  این  ُپربار 
اش را گوشزد جهانیان  خواهیدوستی و وحدت دارند و پیام صلحزمین را در خاطر مردم جهان زنده نگاهبرومند ایران

بیابان روستاهای  تا  گرفته  پاسیفیک  جزایر  از  جنگل نمایند.  از  آفریقا،  قلب  کوهپایههای  تا  آمازون  آسیای  های  های 
خاور دور تا شهرهای مجلل در آمریکا و اروپا؛ زن و مرد و پیر و جوان از هر نژاد و    های کوچک درمرکزی، از دهکده



می  گرامی  را  یادش  مّلیت،  و  داستانرنگ  سینهدارند،  را  مسکینان  و  فقیران  به  محّبتش  و  عشق  بازگو  بههای  سینه 
انسانیمی  رفتار  و  اخالق  می کنند،  زندگانی  الگوی  را  ساش  نگرش  و  آراء  ساختن  نمایند،  برای  را  او  امروزِی  و  ازنده 

 کننددهند و با عشق و مهرورزی از ایران که موطن اوست یاد می ای سالم و نو ترویج می جامعه
                                                                                                                                                                                            

 از سایت گنج پنهان
 
 
 شعری به مناسبت صعود حضرت عبدالبهاء  -14

 
 ُدر نایاب حقیقت امشب 
  از دل روضه ناسوتی حیفا
 به حریم دل و دلبر پیوست

 
 صدف قصر کمال دل و اندیشه و روح 

 به سر انگشت اشارت از حق
 خشان وفا را به مالئک بخشید د  گوهر مهر ب  

 بلبل عشق گلستان عبودیت حق
 آشیان را ویران 

 قصد آن قاف وفا کرد به فرمان پدر 
 ن عشق به یاران بخشید م  روضه را با ث  

 گلشن قدسی بهجی تا صبح
 شاهد کندن دل بود از این گلخن نور 
 شاهد کندن دل بود از این گلخن حور 

 نور  ۀشاهد هجرت گل بود به گلخان
  شاهد خستگی و پای نهادن به فرار 

 طاقتی طاق شده ماندن در قول و قرار 
 شاهد پس زدن سفره به هنگام سفر 
 سوی معراج شدن، وقت مالقات پدر 

 ُدر نایاب حقیقت امشب 
  ناسوتی حیفا ۀ از دل روض 

 به حریم دل و دلبر پیوست
  و مالئک دم صبح

 پر پرواز بشر را با نور 



 قدسی خدایی بردند  ۀبه سراپرد 
 تا در آن خیمه ربانی عشق 
 فارغ از خستگی عالم خلق 

 به تماشای گل روی بهاء بنشیند
 عارف و عاقل و عاشق دیدند

 رکب از جنس بلورم   ،که سواری آمد
 در شعاعی از نور، بار سنگین امانت را برد 

  پرده بر هیکل نورانی مهتاب کشید
 و در آن سفره آبی خدایی گم شد 

 و عاقل و عاشق همه سر درگم و مات عارف
 همه مبهوت و لبالب ز سؤال 
  که چرا پاکترین عبد خدا

 زندگی خاکی ما را نچشید ۀمز 
 

 کودکی رنج سفر برد و به همراه پدر 
 کرد در بالیا طلب عون و عنایت می 

 و سحرگاه مدام اشک فراوان می ریخت
 یادمان مانده که در سختی راه 

 بیدادی داشتسوز سرما چه 
 دست اوالد خدا می لرزید

 سفره از نعمت معموله حق خالی بود
 نان خشکیده نبود 

 آرد، مادر به دستان مبارک می ریخت
 بی گمان آن باال پشت آن پرده آبی خبریست 

 حجله ایی بسته خدا محفلی کرده به پا 
 رب چنین میهمانیو به پاس همهء قُ 

 خدا پر آمده اند   دیدارانبیاء دست پر امروز به 
 شهر حیفا امروز 

 غرقه در شیون و فریاد حبیبان خداست 
 صدف قصر از آن گوهر رخشان خالیسیت 

 آسمان دل مردم ابریست
 چشمه چشم بشر خونبار است
 چشم ها منتظر باران است



 باوری بارور است در سر و دل 
 که می آید باران 

 که بچیند علف هرزه این باغ بزرگ 
 عطر به گل تا دهد نظم به باغ تا دهد 

 آن سواریست که خواهد آمد
 آن سواریست که خواهد آمد
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آن چه در ذیل می آید وقایع شب صعود مبارک می باشد که توسط کورتیس کلسی از احبای غربی که مدت زیادی در 
 محضر حضرت عبدالبهاء زیست نقل شده است:

الوری، حضرت تاریخ، بیست و هشت نوامبر را نشان می داد. فریادی شنیده شد: برخیزید، برخیزید، حضرت مولی  
مولی الوری” شتابان به سوی بیت مبارک دویدم. موقعی که وارد بیت مبارک شدم، حاضرین در اطاق اشک میریختند 

 وبرخی دیوانه وار میگریستند.

میبایست عماًل راه خود را از میان جمع ناالن و گریان که اکثرًا ایرانی بودند باز کنم. وقتی به اطاق مبارک رسیدم، دکتر  
وگ کنار تختخواب ایشان ایستاده بود. او رو به من کرده و گفت: ” حضرت مولی الوری هم اکنون صعود فرمودند.”  کر 

سپس دکتر کروگ پلک های مبارک را بست. چند لحظه ای ساکت ایستادم و به آن هیکل مهیمن خیره شدم، کسی  
 اس خوبی داشتم. که به زندگی من نور تابانده بود؛ چقدر همواره در جوار ایشان احس 

در اطاق اصلی میانی غوغایی به پا بود. برخی از نفوس به صدای بلند گریه می کردند. گویی از خداوند می پرسیدند 
که چرا باید چنین اتفاقی روی دهد؟ حال که حضرت مولی الوری صعود فرموده اند، امر مبارک چه خواهد شد؟ وجود  

خ گوید، در آن سوی اطاق بود. حضرت ورقه مبارکه علیا با آرامش مشی می مبارکی که می توانست به آن سؤاالت پاس
فرمودند و آن نفوس محزون را تسلی می دادند و رنج و الم آنها را می کاستند. متانت ایشان، استواری ایشان، جریان 

امر مبارک دچار وقفه نخواهد   این اطمینان را می بخشید که  شد.حضرت مولی مداوم امواج محبت از سوی ایشان 
الوری حتی در صعود خود مورث وحدت بودند و اصل وحدت عالم انسانی را پیش می بردند. نفوس ازجمیع اطراف  
بودند.   حرکت  در  داشت  قرار  تابوت  که  جایی  عبدالبهاء  بیت حضرت  به سوی  پهلو  به  پهلو  ثروتمند،  و  فقیر   ، حیفا 

رمس مطهر آمده بودند. مندوب سامی فلسطین، ِسر هربرت  سایرین از فواصل بعیده جهت حضور در مراسم تشییع  
ساموئل، حاکم فینیقیه، حاکم اورشلیم، ترک ها، کردها، اعراب، یونانیان، مصریان، آلمانی ها، سوئیسی ها، امریکایی 



معی  ها، ایرانیها، انگلیسی ها بخشی از فوران خودجوش تکریم به حضرت عبدالبهاء بودند. جمعیت انبوه متحرک به ج
را   انبوه جمعیت  بازوان گسترده،  با  ایستاده  کوه  الوری روی قله  حدود ده هزار نفره تبدیل شد. گویی حضرت مولی 

عمای جامعه  چون یک عائله به سوی هم می کشند. حتی رهبران مذهبی، کشیشان، کاتولیک های رومی و … در کنار زُ 
حبت وتکریم نسبت به نفسی که می دانستند به عنوان یک  مسلمانان و رهبران یهودی گام بر میداشتند. آنها در م

مسجون منفور به فلسطین آورده شد و با محبت عمیق و خدمت بی قید و شرط به همه از درون قیود ظلم و ستم  
 قیام کرد، مّتحد بودند. 

از دست های را  الوری  مولی  تابوت حامل رمس حضرت  و  رفتند  باال می  آهستگی  به  کرمل  از جبل  گشوده    نفوس 
دیگری تحویل می دادند. مردم برای افتخار حمل تابوت، ولو برای این که یک لحظه، با یکدیگر رقابت می کردند. آنها  
بهائی نبودند. مدت دو ساعت آنها پیش رفتند. بسیاری زاری می کردند: ” خدایا، ای خدای من، پدر ما، ما را ترک  

گفته است.” در نیم  را ترک  از پسران پیشاهنگ، حلقه ای گل روی  کرد، پدر ما، ما  اعلی، گروهی  راه مقام حضرت  ه 
تابوت گذاشتند … وقتی که باالخره جمعیت متحّرک انبوه به حدیقة محل مقام حضرت اعلی رسید، تابوت که با شال  

گذاشته    خوش رنگ ساده ای تزیین یافته بود روی میز ساده ای که با پارچه سفید رنگی پوشیده شده بود، به آرامی
تابوت  به  فشرده شده،  به هم  رفته شان  از دست  عزیز  یار  به  دفعه  آخرین  برای  محبت  ابراز  با  گوناگون  افراد  شد. 
نزدیک شدند. ُنه نفر به سخنرانی در مدح و تکریم ایشان پرداختند و این تکریم آن چنان شایسته بود که نیازی به  

ا احتیاط  با  تابوت  نشد. سپس  پیدا  بهائی  قرار ناطق  مقام  خادم  عریض  های  شانه  روی  و  شد  برداشته  میز  روی  ز 
گرفت. وی آهسته به درون مرقدی قدم گذاشت که در اطاق مجاور محل استقرار رمس حضرت اعلی قرار داشت. تنها  
از مراسم تشییع، همین   برای فرد دیگری وجود نداشت. بعد  ببرد، چه که جا  پائین  را  تابوت  یک مرد می توانست 

م که مرد نیرومندی بود، دریافت که چرا روز قبل از صعود مبارک، حضرت مولی الوری سؤال حیرت بخشی از وی  خاد
نموده بودند : ” تو مرد نیرومندی هستی، نمی توانی مرا به جایی حمل کنی که بتوانم بیاسایم؟ از این جهان خسته  

 شده ام .” 

 ۶۵ - ۶1ص -اقتباس از کتاب عشق و بندگی                                                                                              
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ُکفَّ  ْبُسُط ِاليک  أ   ِإلهی ِإلهی اّنی أ 

ِل و االبتهال و   تُّ ب  ِع و  التَّ رُّ ض  ْن التَّ ْلباِب أ  عوِت ِمْن ُأْوِلی اْل  قاِيِق و النُّ ْهِل الح  ْن ِإْدراِک أ  ْت ع  س  دَّ ق  ٍة ت  ب  ت  ْجهی بُتراِب ع  ُر  و  فِّ ُأع 
ةِ  ْحم  ُه فی ِبحاِر ر  ر  مِّ ِتک  و  ُتغ  ْحماِنيَّ ْعُيِن ر  ظاِت أ  ح  حدّيتک ِبل  ْلخاِضِع اْلخاِشِع ِبباِب أ  ْنُظر  الی عبِدک  ا  دانيّ ت  م  بِّ  ص  ْي ر  تک   أ 

ليک    ع  ٌل  کِّ و  ُمت  ْيک   ِال  ِهٌل  ُمْبت  ِسْيُر   اْل  ُع  رِّ ض  الُمت  الّساِئُل  ِقْيُقک   ر  و   ِقْيُر  الف  الباِئُس  بُدک   ع  ُه  و  ِإنَّ ُيناِدْيک   دْيک   ي  ْين   ب  ٌع  رِّ ض  ُمت 
ل ع  نی  وِّ ق  و  ِحّباِئک   أ  ِخدمِة  علی  ْدِنی  يِّ أ  بِّ  ر  ُقوُل  ي  و   ِفی  ُيناِجْيک   ِد  بُّ ع  التَّ ْنواِر  ِبأ  ِبْيِنی  ج  ر  وِّ ن  و  ِتک   ِديَّ ح  أ  ِة  ْضر  ح  ِة   ُعُبْوِديَّ ی 

ل   ی ع  ِعنِّ ِتک  و أ  ناِء فی ِفناِء باِب ُأُلوِهيَّ ْقِنی بالف  قِّ ِتک  و  ح  م  ظ  ُکوِت ع  ل  ِل ِالی م  تُّ ب  ِة ُقدِسک  و التَّ ی اإِلْنِعدام  ساح  ل  ِة ع  ب  ی الُمواظ 
ةِ  ْحب  ناِء و  ْاجْ   فی ر  ْحِر الف  ْغِرْقِنی ِفی ب  أ  ناِء و  ْوب  الف  ْلِبْسِنی ث  أ  ناِء و  ْأس  الف  ْسِقِنی ک  أ  بِّ   ی ر  ِتک   أ  رِّ  ُرُبْوِبيَّ م  ُغبارًا ِفی م  ْلِنی  ع 

ِبْيِلک   يا   ْصِفياء فی س  اْْل  ْقداُم  أ  ْتها  ِطئ  تی و  الَّ ْرِض  ِلأل  ِفداًء  ْلِنی  ِحّباِء و  اْجع  حيُم  اْْل  الرَّ ريُم   الک  ْنت   أ  ک   ِإنَّ الُعلی  ِة و   اْلِعزَّ بَّ  ر 
اْشر   و   ُه  ْسرار  أ  ْر  وِّ ن  و   ُه  آمال  ْق  قِّ ح  بِّ  ر  ی  أ  اآلصاِل   و  الُبُکْوِر  فی  ْبُد  الع  ذِلک   ِبه  ُيناديک   ما  هذا  عال  ْوِقْد الُمت  أ  و  ُه  ْدر  ص  ْح 

ْمِرک  و ِعباِدک  إِ  ِة  أ  ُه فی ِخْدم  حمُن .     ع ع ِمْصباح  ُؤُف الرَّ ِزْيُز الرَّ ْنت  الع  ک  أ  حيُم الوّهاُب و ِإنَّ ريُم الرَّ ْنت  الک  ک  أ   نَّ

 

 

 

 

 

 

 مناجات خاتمه -17

   به زبان ترکی آذربایجانی

 هواالبهی

ر دو آِهم و هر شبانگاه دستگیر بیداد حال تباِهم. ُظلمت شب، تیرگی یه   سیِر د  حر گآه ا  حماِنم آراِم جاِنم! هر س  ّبم ر  ر 
له یه جانسوز قلبه سوزاِنم در. فریاد و فغانم، داغِه نمایاِنم، چشم گریانم، حسرت  اندوِه پنهاِنم ِدر و شمع جمع، ُشع

 عبدالبهاء عباس    اشتیاِق مه  ُبرهانِم در. لطف و احسان امید ایدرم. یاالل!

 


