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  مناجات شروع
را  روي مأل اعلي بخش و اعضايوي را نقُ فرما.و تاب و تواني عطا  م قوت و قدرتي بخشيهمتا م و خداوند بييكتايي دلبر ا
چنان كه الئق  و سزاوار تت يجمال احد تيملكوتي فرما تا بر عبود حِوائرا لَ بي ده و اركانيغ وانحِجوارح را س د ملكوت ابهيييتأ
ن در ميهاي م ؛و فنا راه ده فقر  طيدر بس طيحاي م .د  موفّق شوميد و شايباكه د گردم و بر بندگي آستان مقدست چنان يمؤ

بشري  توانائيِ فوقِ ملكوتي بخش كه تيعبود .فرما دوستانت كن و غبار آستانت  هر خاك ؛باء مسكن بخشحو و همخلوتكدة 
شمعي برافروز كه پرتوش  .رير توئي مقتدر و بي نظي. توئي قوي و قدبندگي است مراتبِ لنزَده كه اَ ناسوتي تياست و رقّ

. الهام كن و جانها را مشرق انوار هبطدلها را م .دنَز باقط بعِشعله بر س حرارتش قاد كن كهيناري ا روشني بخش آفاق شود و
افقِ ؛وانيا مِحرَاي پروردگار دردمندان را درمان كن و هوشمندان را م لّعن را به نورِيي يبمرا  ها دل  ن روشن  نما و ساحت

ا را نجمِيهر  .كن شك گلزار و گلشنرك از احب قة يهاي حد نهال  ؛اعلي طع در افقوفا را كوكبي سااهل  ك ازي و هر دي نماه
ن فرما ييلّع نت را انوارِيريبندگان د ؛الحت دهباحت و مرا ص تيدگان  بارگاه احديسرت را طراوت و لطافت بخش و نويرحمان

 ؛نما رنبعآفاق را معطّر و م ان فرما وشان را مشك جيشان برافروز و خويرو .م كنينع مِياران اقليم را شهريآزادگان قد و



 القوي  كن و ديشدرشان يظه ؛نييلّع وحاتنُس لشانيدل ن كن ويبم عبانِرهانشان ثُب ؛الال ؤلؤلفظشان ل ضاء نما ويب ديدستشان 
  . ملكوت ابهي جنود ،رشانينص

                          
  )431 -430نيز: ايام تسعه، صص:؛ 189 فقرة   از يمنتخبات 4ب ي(مكات                                  
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 لوح مبارك حضرت بهاءاهللا

يلبه اسم مش مستقحمد محبوب ، آفاق كاى خود را بر حبم فرمود، يعلى االطالق را كه به فضل واسع و رحمت منبسطه احب
ل الهى حمل شدائد نموده اند و از سطوت مملوك و يل رحمن منع ننمود، و در سبيشان را از سبيبه شأني كه نفاق اولى الشّقاق ا

صغا مي نمودند اهللا را بگوش جان ا صحنُ رحمن ٔان كعبهاحتجابات ملوك از مالك الملوك محتجب نمانده اند، و لكن اگر قاصد
ن مقام مخصوص يل او محبوب جان و مقصود روان است ولكن اياى وارده مبتال نمي شدند، اگر چه بال در سبين باليبه ا

مورند تا به ن بوده، و اما ضعفا در موارد افتتان و امتحان مضطرب و متزلزل مشاهده مي شوند، لذا كل به حكمت مأيمخلص
د از حكمت يوم احدى نبايال شوند، مشغول ذكرش به كل تا دهند، ارتقا بلوغ معارج به را انسانى ٔق نابالغهير رحمانى حقايتدب

جاب ح رِين غع امور را ميجم كه شوند مي مطمئن شأنى به نفسى از قبولى ٔمثالً، مشاهده مي شود بعضى به كلمه شود.غافل 
بسا از نفوس را  د.يمنمائاده از شأن و مقدار او تكلّم يد، و زيابدا از نفسى مطمئن مشو است.ن محض غفلت يند، ايذكر مي نما

چنانچه در بعضى  شوند.و مي گمارند تا به لباس دوستى از اسرار احباء مطّلع  گماشتندتفحص و تجسس  حضِم ،هيطانيش سِنفُاَ
د نداى قلم اعلى را و از يبشنو اند.ل امور مطّلع شده به امثال خود اخبار داده ياز تفصاظهار دوستى نموده اند و بعضي ن ياز مدا

ه لدان بع بيد دوستان حق در جميبا د.ينمان شطر توجه ياه ذن با رِين غذن داده نشده كه احدى مد، و ايحكمت خارج مشو
ند ياهل سرادق وفا *ره.ينه از اهل صادند و نه از اهل كاف و غ نماند؛ن يند، به قسمي كه روائح اختالف ما بياتّحاد حركت نما

 نِيميكه از  **ند، و از نهر صاديران نمايند و در هواى روحانى اتّحاد طيره را محو نماين حروفات متغايو اصحاب جنّت ابهى، ا
بود.شما بوده و خواهد  الطاف حق با اشامند.يبداد جارى است وِ رشِع ب نفوسِين قرع عرضه كه به أهل بها ظلم نموده اند م

ر ير است حقين شأن كبيارِ، ايالد يهِم، أَنْتُم أُسراء اهللاِ فيإِنَّ الرَّحمنَ معكُم والْخُسرانَ لَهم وعلَ شوند.ندامت مشاهده  در كمالِ
 كلّ ارض منتشر شود، چنانچه حال در ملكوت الهى اسامىِ قاعِع بِير دوستان حق در جميب ذكر شما و سايد، عن قريمشمار

وت مستقر نماند، و مبدأ چشمه هاى ارض يد، اگر محكم نباشد بيه ايامر وتيب لِواى دوستان من شما اص است.مذكور 
قبل به اصحاب خود از [حضرت مسيح] م بنَره شوند، ايت د و كلّيت نمايشود در تمامى انهار متشتّته سرا آلودد، اگر گل يعرفان



؛ديرضاَ لحِفرموده: شما م ن صورت مصرفى از او مشهود نه جز آنكه يد، در اين خواهد گرديز نمكيلح كه فاسد شد به كدام چم
ابدى كشاند، و  اتيح ٔد و به عرصهيرض را جذب نماى االَلَن عد مياقبال و انقطاع و توجه شما با شود.مال يدور افكنده و پا

ه ياحد ٔعهيحسنه به شر د و به مواعظيف و مهربانى نمائتلطّع يجم به اند شده مضطرب و متزلزل كبرى ٔن فتنهيكه در ا ينفوس
ل حق محلّ شتم و ذلّت واقع شده اند يكه در سب يد، چه كه حق دوست نداشته نفسى محروم ماند، مخصوص نفوسيداللت كن

ف لَوالْغَفُ يو ولَه ةٍ، إِنَّهساعالرَّح رنفوس مطمئنّهيو ،قو ٔماَ ثابته ٔهييبرقلّ از كاَ تن نفوس يد امثال اير بوده و خواهند بود، باحم
طوبى از براى نفوسى كه خدمت و  كشانند.ه يباق حياتشان را مجددا به يه ايانات الهيفه را به خود وانگذارند و به لطائف بيضع
ن مقام فائز شده اند، و مهاجران و دوستان را به قدر وسع محبت نموده يدارند، چنانچه بعضى به ات دوستان حق را منظور يرعا
م يعملُونَ أَحبائُه، إِنَّه لَهو الْحكيم بِما يع نخواهد شد، إِنَّه عليچ عملى ضايه جرِن مقام عالى فائز شوند، اَيبه ا انشاء اهللا كلّ اند.
 ،آللي حكمت. و نيز 71 - 69، صص: 8با اندكي تفاوت در چند كلمه، مندرج در دو منبع: مائدة آسماني، جلد مأخذ: ( .رُيالْخَبِ
  )119 ش ،1لد ج

بعضي از كوتاه نظران در آن ايام ذكرِ «جناب اشراق خاوري توضيح داده اند:  70ص ، 8* در پاورقي مائدة آسماني، جلد 
كاف يعني اصفهاني و كاشاني به زبان آورده و ايجاد اختالف مي نمودند. بيان مبارك فوق كليمي و فرقاني و اهل صاد و اهل 

   براي تنبه آنان نازل شده است.

جناب اشراق خاوري توضيح داده اند: به اصطالح اسالم نهريست در بهشت و  70، ص 8** در پاورقي مائدة آسماني، جلد 
  آيات الهيه نيز اطالق مي شود. مقصود محبت الهيه است و در مقامي به 
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  نصوص مباركه

  مي فرمايند: بهاءاهللا ضرت ح

  .عٍخاض لِّكُل ستوروا المرُظهِالتُ و قٍناط لَّقوا كُدصالتُ عٍ ودم لِّن كُنّوا مئطمالتَ

/ مضمون بيان مبارك: از هر مدعي مطمئن نشويد و هر گوينده اي را تصديق نكنيد و مستور را 114-113ص  3(امر و خلق 
  )براي هر خاضعي بيان نكنيد.

  و نيز:

ند تا يق او برآيطره هر نفسي به مختلفه ظاهر شوند و بن به لباس هاي ياطيند چه كه شيار در حفظ نفوس خود سعي نمايبس
  )413، ص 3(به نقل از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد  .خود وا گذارنده بعد او را ب  كه او را به مثل خود مشاهده نموده آن

  حضرت عبدالبهاء مي فرمايند:
  

ظاهر شخص ه د ولو بيفسادي از نفسي استشمام نمائد و از فتنه جوئي احتراز و اگر بوي ياي الهي گوش هوش باز كناي احب
ناقض عهد و  ،انيزدان است و هادم بنيالل دشمن والجن ذييالست و مخالف آجرِ الِجد ديري بدانيظري باشد و عالمِ بي نيخط
  (رسالة سياسيه)      .مان است و مردود درگاه حضرت رحمنيپ

  
  و نيز:

غشوش م اي چون زرِ وسائلي چند و بهانهه د كه غرض دارم البد بيگونمي د صراحةً يق نمايفساد و تفر ارادةالبتّه هر مغرور 
.                       د تا القاي شبهات كنديآ ر دريصورت خه حض بم ار كه باطلِيق جمع اهل بهاء گردد ... چه بسيد و سبب تفريتشبث نما

  ء)(الواح وصاياي حضرت عبدالبها

  و نيز:
  )411، ص 3(مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد          د. يار باشيهش ؛ديار باشيهش ؛ديدار باشيب ؛ديدار باشياران الهي، بياي 

   



  الف - 4
  

  : از آثار حضرت بهاءاهللاراه هاي هشياري و پرهيز از اختالفجمله از 
  

مقام لسانِ عظمت ناطق كه اگر در چند مجلس معدودي با نفوسي معاشرت نموده از شما در او ... و همچنين در اين  كنز رابع
در اين مقام مولَي االَنام مي فرمايد اگر نفسي شامه و اثري ظاهر نشد البته اجتناب نماييد كه از او در شما اثر خواهد كرد و هم 

ذائقة صحيح و سالم داشته باشد به محض آن كه شخصِ متذكّري به منزلش وارد شود هوا را معطر يابد و طعمِ طعام و شراب 
شرِبه را متغير يابد. نَعوذُ را لذيذ و خوشگوار و بهجت افزا درك نمايد و بر عكس اگر غافلي وارد شود هوا را مكدر و اَطعمه و اَ
فقت اشرار دست و دل باهللا عن شَرِّ الغافلين و مي فرمايد با اشرار الفت مگير و همچنين مصاحبت ابرار را غنيمت دان و از مرا

  (پنج كنز)                                                                             هر دو بردار.
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  ب - 4
  

  از جمله راه هاي هشياري و پرهيز از اختالف: از آثار حضرت عبدالبهاء
  
 د ويه محافظه نمائيه و همسات [وسوسه هاي شيطان و پچ پچ كردن] سرّيخف د و نفوس را از نفثاتيار باشيد هوشيشما با ...

دا يدي پيد كه برهان قاطع است تا وحدت بهائي محافظه گردد و الّا هر روز مذهبِ جديح الهي بنمائيثاق به نص صريم ثابت بر
گر ممكن بود همه را به يفظة وحدت بهائي به قوة داگر چنانچه محا .نابود شود شود و بكلّي تفرقه حاصل گردد و امر اهللا محو و

ثاق؟ لهذا كلّ را به ياي ممكن جز به قوة م چ قوهيا وحدت بهائي حفظش به هيد كه آيآن مي خواندم و لكن مالحظه فرمائ
ن يا ةيع دورهاي سابق بشود حركات نقضيبه وقا م محض محافظة وحدت بهائي اگر چه نظريت مي نمائيثاق وصيتمسك به م

  )159، بند 4(منتخبات مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد                                     .تي ندارديچ اهميه كور

  

  و نيز:

ت حق بلند است و نداي ملكوت مرتفع و امر اللّه در انتشار و آثار الهي واضح و آشكار شرق منور ياران الهي از جهتي راياي 
ت يت بغض و عدوان و در غايان در نهاياست جنوب معنبر است شمال مشك اَذفَر است و از جهتي بي وفااست غرب معطّر 



د و سم قاتل يدان شبهات بتازد و هر ساعتي افعي ئي دهان بگشايان هر روزي نفسي علم خالف بر افرازد و در ميافساد و طغ
ت وسوسه و يار نرم و پرمدارا و در نهاين حقد و جفا ماران بسياز اخبر يت صدق و صفا و بيد احباي الهي در نهايمنتشر نما

د؛ اتّقوا من فراسةِ ينٌ. دقّت نمائينٌ  و زكي و الموقنَ قَوِي  و متيد. المؤمنُ فَطيار باشيد هوشيدار باشيله و خداع. بيسه و حيدس
 نَّهنِ اؤمالمرّاً رخنه ئي كند و فتنه ئي اندازد حصن حصنظُرُ بِنورِ اللّه. مبادا كسي يرشيس د را يد و قصر مشيد باشين را سپاه
  د تا معتسفي صدمه ئي نزند.يد و شب و روز مراقب گرديار مواظب باشيع. بسيلشكر شج

  )305 -304(منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، جلد يك، صص: 

  يز:و ن

ن دنيا غيرممكن براي شما وجود نخواهد داشت. حال بياني را ذكر خواهم كرد كه اين بيان اگر به خدا ايمان داشته باشيد در اي
عهد و پيمان من و شما خواهد بود. اگر شجرة ايمان در قلب شما محكم و استوار گردد و مانند صخره، محكم، در مقابل طوفان 

سازد و براي ابد پابرجا و استوار باقي مي ماند. هاي سخت حوادث شما را حفظ خواهد نمود و هيچ چيز آن را متزلزل نمي 
  ؛ اين است ميزان؛ اين است ميزان.ميزان قدرت و سعادت و خوشبختي شما ارتباط مستقيم با ايمان شما دارد. اين است ميزان

  )69، ص 27، سال 2(ترانة اميد، شمارة                                                  

  يز:و ن

ق كلمات يدن حقايعادت بده؛ به فهم يبه راست ؛ زبان راتملّق مكن داهنه وغ كن؛ ميتبل را او ام كن ويق او بر يديفهم آنچه را
 سعادت. و يفالكت هر عزّت است و يذلّت راه امر هر است. دريانب عِصرَرا كه بال تاج ميترس، زبال م بت ويمص ه بكوش؛ ازياله

مالحظه مكن.  احدي او از يرضا و خدا از شماست. جز اري ت متوسل شو؛ اويميصم يرو به جمال مبارك از يهرجا كه درماند
ن يان مؤمنينظر آر. فرق م در ح راين مسييطالب مباش؛ حوار ثروت را شتن را. مال ويدار، نه نفع شخص خو را منظور نفع امر

  آذوقه ات توسل به جمال مبارك باشد. ه ات توكّل ويسرمادانش آنها.  ام ويق و يتقو به خدمت و مگذار، مگر

  )خطاب به جناب آقا ميرزا محمد ثابت مراغه اي 266- 265، صص 3مصابيح هدايت، جلد (

   



  ج - 4
  

  از جمله راه هاي هشياري و پرهيز از اختالف: از آثار حضرت ولي امراهللا
  

شريعت سمحهء الهي و مؤسسات آن و نيز عشق و محبت افراد  بدون روح عشق و محبت حقيقي نسبت به حضرت بهاءاهللا و
بهائي نسبت به يكديگر، امراهللا در حقيقت هرگز قادر نخواهد بود كه افراد كثيري را در ظل لواي خود وارد سازد، زيرا آنچه 

 دنيا طالب آن است موعظه و وضع قانون نيست بلكه محبت و عمل است.  

   (نمونة حيات بهائي)                                                                       

  يز:و ن

چه چيز باعث مي شود كه بهائيان فكر كنند وقتي قوانين روحاني را فدا مي كنند قوانين اداري كاري از پيش خواهد برد؟  ...
استعمال اصطالحات غيرمعقول مانند هيكل مبارك تأكيد مي فرمايند كه منتهاي كوشش را بنماييد تا احباي آن مدينه 

(راديكال) يا (محافظه كار) يا (مترقي) يا (دشمنان امر) يا (اختناق امر تبليغ) و غيره را كنار بگذارند. اگر آنها لحظه اي عميقاً 
ت فكر مي كردند كه براي چه مقصد و منظوري حضرت باب و شهداي امر جان خود را فدا كردند و حضرت بهاءاهللا و حضر

مولي الوري اين همه مشقات را متحمل گرديدند هرگز حاضر نمي شدند وقتي كه از يكديگر صحبت مي كنند چنين توصيفات 
  ..                                                            (نمونة حيات بهائي) و اتهاماتي از لبهايشان خارج شود.

  يز:و ن

ح القُدس را كه در اين زمان به واسطة ظهور اعظم جمال رحمن ظاهر و عيان گشته و در حال ... احباي الهي بايد قدرت رو
تجديد حيات روحاني آنان است درك كنند. اگر ياران خود را كامالً در معرض نفوذ و هدايت روح القُدس قرار دهند ديگر 

ان رسوخ نمايد. نفوسي كه از عوامل منفي اين عالم فاني هيچ قدرتي نه آسماني و زميني، موجود نخواهد بود كه بتواند در آن
متأثّرند، كساني هستند كه هنوز كامالً وجود خود را به امر الهي اختصاص نداده اند...                      (ترجمه. حضرت ولي 

  )1766، انوار هدايت، بند 1957آگست  11امراهللا، در پاسخ به يكي از احباء، مورخ 

  يز:و ن

تزييد معارف امري به معناي مطالعة كامل آثار حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء است به نحوي كه قادر باشيم آن را به 
شكل و صورت اصلي آن به ديگران انتقال دهيم. هستند بسياري از نفوس كه اطالعات و دانششان از امر الهي سطحي است و 



د القاء مي نمايند. از آنجايي كه امراهللا هنوز در مرحلة صباوت است، بايد با لهذا آن را همراه با آراء و نظرات شخصي خو
نهايت دقت مراقبت نماييم مبادا مرتكب اين خطا شويم و ديانتي را كه تا اين حد مي ستاييم خدشه دار سازيم. محدوديتي 

مائيم به حقايق بيشتري دست خواهيم يافت و براي مطالعه و تحقيق در امر مبارك نيست. هرچه آثار الهيه را بيشتر مطالعه ن
خواهيم دانست كه آراء و نظرات قبلي ما تا چه حد اشتباه و غير صحيح بوده است.              (ترجمه. حضرت ولي امراهللا، 

  )  1914، انوار هدايت، بند 1926اوت  25خطاب به يكي از احباء، مورخ 

  يز:و ن

يق و نيز تعمق بر تعاليم و احكام الهيه بسيار حائز اهميت است. چنانچه كامالً و عمدتاً به آثار و انعقاد كالس هاي مطالعه و تحق
 ز نباشيم و آغاز تبليغ نمائيم، ضرِّ عظيمي به امر الهي وارد كرده ايم. عبارته مجهدر مورد » معرفت قليل آفتي است«الواح الهي

ي بايد آثار و الواح مباركه را مطالعه نمايند تا به هنگام مباحثه و مذاكره راجع به امر تبليغ امر الهي صدق مي نمايد. ياران اله
  ند از بيانات الهيه نقل نمايند.قادر باش

  ) 1917، انوار هدايت، بند 1932مي  9(ترجمه. از قبلِ حضرت ولي امراهللا،                              
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  از جمله راه هاي هشياري و پرهيز از اختالف: از پيام هاي بيت العدل اعظم

  

شما عزيزان نيست. فشارهاي اقتصادي و اجتماعي گوناگون از جمله محروميت   مقابله با اشاعة اكاذيب و مفتريات تنها چالش... 
چنان ادامه دارد. در مقابل، عدة  آموزان مدارس هم جوانان از تحصيالت دانشگاهي و ايجاد مشكالت براي برخي از دانش

ستايند و اين واقعيت را كه  ج باليا مياي از مردم آن مرز و بوم شجاعت، شهامت، صبر و استقامت شما را در برابر اموا فزاينده
اي از  دهند ارج نهاده آن را نشانه اكثريت بهائيان زندگي پرمشقّت در آن آب و خاك مقدس را بر جالي وطن ترجيح مي

  دانند. دوستي شما مي وطن

زنند   احبا آگاهي يافته به آن دامنبين   ترين عالئم كدورت اي مترصدند تا از وجود كوچك شود كه عده اخيراً چنين استنباط مي
و به تصور خود در جامعه اختالف و انشقاق ايجاد نمايند و از اين طريق به تضعيف روحيه پردازند. شما عزيزان البتّه واقفيد كه 

حمالت حفظ و استحكام وحدت جامعه از اعظم امور است. اسالف روحاني شما در طي يك قرن و نيم گذشته در رويارويي با 



مداوم دشمنان، چه كساني كه علناً به مخالفت با امر الهي قيام نمودند و چه نفوسي كه چون گرگ در لباس ميش مقاصد 
مزورانة خود را براي ايجاد تشتّت و اختالف در بين احباء اهللا دنبال كردند، مقاومت نموده به قوت ميثاق بر قواي ظلم و 

و بيان » اختالف هادم بنيان است و سبب تأخير در انتشار«دانيد كه به فرمودة مبارك  خوبي ميتاريكي فائق شدند. شما نيز به 
اتّفاق به اتّحاد  وقت ،اليوم يوم اتّحاد است و وقت»...فرمايند  ايد كه مي الوري را هادي اعمال و رفتار خود قرار داده حضرت مولي

  »و اتّفاق كمر اهل نفاق شكسته گردد....

زيستي در تالشند شما در مكتب حضرت عبدالبهاء اتّحاد و يگانگي بين  دنيا هنوز براي رسيدن به مراحل اولية هم اگر مردم
آموزيد و به قواي سازندة آن ايمان داريد. پس بيش از پيش در بارة آنچه الزمة تحكيم روابط الفت و محبت بين  اقوام را مي

تأمل فرماييد و طلب تأييدات الهي نماييد. با تمسك به آيات رباني و توجه به احبا در شرايط سخت كنوني است تفكّر و 
ايد. قدر اين  هاي تمدني روحاني موفّق شده هدايات مرجع امر، به وحدت نظر در مورد خدمت امر اهللا و كمك به استقرار پايه

تة مهم و عملي نيز آگاهيد كه افراد احبا در استعداد و آورد ارزشمند را بدانيد و ارج و بهاي آن را كم نشمريد. به اين نك دست
كارآيي، در طرز عمل، در فهم و رعايت حكمت و انضباط روحاني و در ميزان تعهد و آمادگي براي گذشت و فداكاري و 

هاي حبل  رشتهچون  اي متّحد ولي متنوع، هم هاي زندگي متفاوتند. پس به عنوان اعضاي جامعه چنين در سليقه و اولويت هم
ديگر باشيد تا به بركت آن هر روز باب جديدي از  ميثاق، كل مرتبط و متّصل بمانيد. در جميع شئون مشوق و پشتيبان يك

خدمت به روي شما گشوده شود و با كمك دوستان و همسايگان و آشنايان خود، ظلمت جور و جفا را به نور حب و وفا زائل 
ياري جوييد تا بتوانيد بيش از » كلمة طيبه و اعمال طاهرة مقدسه«نيد و از قوة اتّحاد و نفوذ و تأثير نماييد. به شايعات توجه نك

وطنان عزيز خود گرديد. هر قدمي كه هر يك از احباي الهي با  پيش اسباب الفت و محبت و يگانگي در جامعه و در بين هم
اش به فيوضات آسماني  ول در آستان مبارك مزين و با عنايات مخصوصهخلوص نيت در راه حقّ بردارد مطمئنّاً به طراز قب

در اعتاب مقدسة عليا همواره به ياد شما عزيزان به ». قطره را حكم دريا دهد و ذره را آفتاب كند«مؤيد خواهد شد. اوست كه 
  دعا مشغوليم.

  ) 2008اكتبر  31مطابق با  165شهرالعلم  16ام (از پي                                                         

  و نيز:

 و مهارت با را آن دراز ساليان عزيزان شما كه طوالني مسير اين در طريق طي كه واقفند خوبي به مشتاقان اين: عزيز دوستان
 كه است اخالقي اصول به تمسكي حفظ مستلزم راه اين پيمودن. است سنگين مسئوليتي و خطير اي وظيفه ايد پيموده تدبير
 الزمه و نگرايد تيرگي به كه است روشن دركي خواستار نشود، تضعيف كه است صداقتي و درستكاري خواهان نپذيرد، تزلزل
 هاي عدالتي بي به شما شريف ميهنان هم كه اكنون. نگردد گران دسيسه دست بازيچة كه است مألوف وطنِ به عشقي اش

 شد، خواهد فراهم پيش از بيش اجتماع حيات در شما مشاركت امكان شك بدون و اند يافته وقوف بهائي جامعة بر وارده



 اين در شده ترسيم چارچوب كه شويد موفّق الهي تأييدات مدد به كه است آن پروردگار حضرت درگاه به جمع اين دعاي
 هاي موقعيت آنان با مساعي تشريك در تا نماييد تشريح خود آشنايان و كاران هم دوستان، همسايگان، براي را صفحات
 يك كه مقدسي نفس پيروان مقام در شما هويت بر آنكه بدون بيابيد خود هموطنان رفاه و بهزيستي به كمك براي اي فزاينده
(از پيام     .آيد وارد اي خدشه فرمود دعوت جهاني و بديع نظمي و عمومي صلح استقرار به را انساني عالم پيش نيم و قرن
  )2013 مارچ 2 و 1391 اسفند 12 با مطابق 169 شهرالعالء 1 مورخ
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  حضرت بهاءاهللا به جاسوس دولت نِيممهپاسخ عكس العمل و 
  

از  شانمشتاقان تبعيد حضرت بهاءاهللا و اصحابكه از حسن صفا در ايام تبعيد حضرت بهاءاهللا به استانبول، حاجي ميرزا 
نزديك ميرزا حسين خان مشيرالدوله سفير كبير ايران در دربار عثماني بود، گاهي براي  حارمِافراد توطئه گر و ماستانبول، و از 

مي شد. حضرت بهاءاهللا با اين كه مي دانستند براي جاسوسي آمده تا خبر براي سفير ببرد  جاسوسي به حضور مبارك مشرّف
به روي او نمي آوردند. شرح يكي از دفعات جاسوسي او و عكس العمل حضرت بهاءاهللا و فرمايشات مهحضرتشان را  نِيم

، آورده اند كه در زير مي 201 -199، صص: 3، جلد »مكاتيب حضرت عبدالبهاء«حضرت عبدالبهاء در لوحي مندرج در 
، »بهاءاهللا شمس حقيقت«، و كتاب 326 -323 :صص ،»قرن بديع«خوانيم. براي توضيح بيشتر از جمله رجوع شود به: كتاب 

  .264 - 258صص: 
  

 هم بهاء اللّه االبهيياسالمبول احباي الهي عل

  هو االبهي
بسر  فا آمدم شب گذشته را در جوار مقام اعلييحه داء بالف هتربتُل وحيعلي راَ از مقامِاران مهربان عبدالبهاء، صبح است و ياي  

داشتم از نفحات قدس آن مرقد منور مشام معطّر شد و دل و  حانيت روح و ريمقام مقدس شب را نها بركت آنه بردم و ب
ه ع را ترك نموده بيل و غوائل جمغپرداختم با كثرت مشا نامهن ينگارش اه ن احباي روحاني افتادم و بآاد يه لهذا ب مهتزّ جان

ف قدوم مبارك مشرّه ده بينه مدتي مديآن مد ؛مهربانم د كه چه قدريمالحظه نمائ .و خوي احباي جان و دل افتادم اد رويي
ر از ياز جمله شخصي شه .نمودندان مبارك مي يب يِتلقّ ،ف شدندساحت اقدس مشرّه اپي نازل و نفوسي كه بيلواح پاو  بود
را جمال مبارك با او مدا .محلّ مشورت با او ر بود و در امورين در باطن همدم و همراز سفينمود و او مراوده مي  ان بوديرانيا

؛ ستنديحال پنهان او نه واقف ب نمود كه جمال مباركن مي يمعهود گمان ا آوردند ولي شخصِاو نمي  رويه فرمودند بمي 



شما آنچه  :بگو ،نستيا ر ابالغ نما و آنير كبيحضرت سفه امي دارم بيمن پ« :فرمودند تا روزي ،نموداظهار خلوصي مي 
 مباركه ن شجرةيا هاتيهات هيه .ديشه براندازيمباركه را از ر د شجرةيمي توان مانتانگه د و بيديد در خون ما كوشيتوانست

 .نديام نمايتمام قوت قه ع ملوك عالم بيشه قلع و قمع نشود ولو جميچ تيهه ب كه شه ايياش محكم ر شهيثابت است و ر
 ك متالشيين ابرهاي تاريب ايم عنقرينمارا مقاومت مي  و دول عالم ع ملليدم ولي منفرداً جميد و وحيد كه من فريمالحظه كن

ن يالهي است ا ن اعظم موهبتيد و ايد كنيمرا شهد يتوان. بلي مي كمال عظمت درخشنده و تابان شوده قت بيگردد و شمس حق
ان بر ين بنيد شوند ايشه د كه اگريكردداه را گمان مي ف نَيالعالم وحعلي رحضرت اَ ؛دينمامي  خون نشو و نماه مباركه ب شجرة

كه حال  گشت تا آن رتابنده ت شتر و نورشياللّه ظهورش بد كه امرُيردكد بعد مالحظه يزد افتد هزار گلوله بر صدر مطهرش
الهي  ن نار موقدةيا ديزين جمع بريد و خون ايها را ببرب نجرِح ،خنجره د كه اگر بيكنمي  ده حال گمانياسالمبول رسه ب

د ير خواهب و خاسخائ بيع عنقريد و جميشتر جلوه نمايقت بيبلندتر شود و شمس حق اللّه، بلكه كلمةاللّهرُغفستَاَ .خاموش گردد
 ؛ماندپشه مي  ن ظلم و عناد و ستم و اعتساف در نزد ما مثل آوازيرزا ايم اي آقا ؛ديد كوتاهي ننمائيآنچه از دستتان برآ ؛شد

لهذا اهمه ت بيعناد و اضطميدهشما نمي  هاد. »و سعلَيلَظَ نَيذالّ مموا أي بٍلَنقَم يم ابداًياسالمبول وارد شده ما ب ».بوننقل 
ه است نه يد كه اعتماد ما بر قوت و قدرت الهيشو داريد كه شما بين باياز هم ؛ميعثماني نمود دولته شما و نه به اعتنائي نه ب

ران گردد و دولت و يران ويد دانست ايخواه عاقبت .ان و خسرانياي زيملوكند و شماها غرق در درم ،لوكم عِيجم ؛آن مادونِ
ن دول اآلن كم يران در بيهر چند ا ميه خواستيرا عزّت ابد انيرانيم و ايرا روشن نمود رانيافتد لكن ما ا تشقّم تينهاه ملّت ب

ت شدت ينهاه شات بيفرما لين قبيخالصه از ا .»عالم امكان كند رِرورا س رانيعاقبت اهل ا مين امر عظينام است ولي ا
احباء  .ديمشكبار نما ار راين نفحه آن ديده ايي در اسالمبول وزللّه نفحه احال الحمد  .امديگر نيآن شخص رفت و د ؛فرمودند
ك از احبا چون يهر  دوارم كهيام .را داشته باشند نانياطم منتهايِ ؛حركت كنند ديت ثبوت و استقامت و حكمت بايدر نها

 .ابديانتشار  حكمت تينهاه نش بيآفر شيعالم انساني است و سبب راحت و آسا م الهي كه روشنائييسراج روشن گردد و تعال
نامتناهي  تيم و احباي الهي را عون و عنايزاري نما ه ويشب و روز گر اوج و منه لكن موجش رو ب ،ا پر موجستين دريا

  عبدالبهاء عباس  1334ه سنة ذي الحج 7فا يح .بهياالَ هاءالب مكُيلع و .خواهم
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  رخنه در امراهللا

راجع به آتية امر بيانات بسيار مي فرمودند؛ نصرت امراهللا را هميشه بطور حتم بشارت مي دادند؛ در [حضرت عبدالبهاء] 
العدل الهي در مقام تحذير از عوارض تشتّت و تفريق در امراهللا تأكيدات بليغ مي فرمودند. علل خصوص استحكام مرام بيت 

تشتّت و تفريق اديان و مذاهب مختلفه موجودة عالم را شرح مي دادند كه چگونه بوالهوساني چند رخنه در امراهللا كردند و 
دند و اين اشخاص چگونه هواهاي نفساني خود را به صورِ احزاب متفرّقة مختلفه تشكيل دادند و روح ديانت را از بين بر

رحماني جلوه مي دادند و مردمان ساده لوح را با رياكاري به عنوان تمسك به يكي از شرايع الهي مي فريفتند و تشتّت در 
ين تشتّت و تفريق خواهد امراهللا فراهم مي نمودند و اركان امر را متزلزل مي ساختند. پس استحكام بيت العدل الهي مانع از ا

بود. عجالةً محافل روحاني كافل امور الهي است تا وقتي كه بيت عدل الهي تأسيس شود. خالصه بطوري كه از بيانات مبارك 
مستفاد مي شد، هيچ بالئي شديدتر و مخرّب تر از بالي تشتّت آراء نيست. هرچند امرُاهللا از اين ابتالء محفوظ و مصون، اما 

الهي بايد بيدار و هوشيار باشند تا اوضاع و احوال اديان و شرايع قبل پيش نيايد، مبادا كسي مستند به آيه اي از آيات احباي 
الهي شود و توجيه و تعبير به ميل و هواي خود نمايد تا جمعي بر او بگروند و حزبي به شكل دراويش تشكيل دهند و از جادة 

هر وقت ديديد كسي بقدر «وصاً اين كلمات و بيانات ذيل از لسان مبارك شنيده مي شد: مستقيم امرُاهللا منحرف گردند. مخص
سرِ سوزني از جادة مستقيم امرُاهللا انحراف جست و به عنوان عبادت يا رياضت يا به هر عنوان ديگر عقيدة شخصي خود را بر 

ن از شاهراه الهي است كه جمعي بر او بگروند و حزبي به نفسي ديگر القاء نمود، بدانيد كه مقصودش القاء شبهه و منحرف ساخت
هواي خود تشكيل دهند. انحراف از جادة مستقيم هر قدر در ابتداء ضعيف و غيرقابل ذكر باشد، همين كه مدتي گذشت 

ده [مريدان] و فرسنگ ها از راه هدايت دور مي افتد و از ابتداء بايد از آن انحراف ممانعت نمود. البتّه هركس بخواهد مرَ
اصحاب فراهم كند و تفرقه در بين احباب اندازد، در ابتداء يكي از آيات الهي متمسك مي شود و خود را دلسوز امر معرّفي مي 
كند و اظهار خلوص و جانفشاني مي نمايد تا دل هاي ساده را بربايد. مثالً نه اين است كه تكبير اسم اعظم را نود و پنج مرتبه 

، اگر كسي بگويد چه ضرر دارد نود و شش مرتبه يعني يكي بيشتر تكرار كنيم يا آن كه دو مرتبه نود و پنج بخوانيم، مي خوانيم
بدانيد كه مقصودش رخنه در امرُاهللا است. ديگر در اين امر مبارك اَسرار و رموزي ناگفته نمانده است؛ جادة امر مستقيم است. 

بود گفته و نوشته ام؛ احباء بايد بيدار و هشيار باشند از اين گونه رياكاران پرهيز كنند.  من هم آن چه در مقام مبين الزم
هركس را ديديد كه هوي خواهان و طرفداراني چند براي خود فراهم نموده بايد دقّت كنيد چه آرزويي در دل و چه هوايي در 

  سر دارد، زيرا اين اشخاص مقصودي ندارند جز رخنه در امرُاهللا.

  )  374 -372(خاطرات نُه سالة عكاء، جناب دكتر يونس افروخته، صص:                             
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  شكست قطعي تفرقه افكنان

  بهاءاهللا مي فرمايند:حضرت 
 االُفَقِ في االَعلي القلم نَطَقَ بِما ينطقُونَ و تُرابٍ كَكَف الغافلُونَ يرونَ الّذينَ اوليائه بِاَيادي اُخري و اَمرَه يرفَع الظّالمينَ بِاَيادي مرَّةً

 به بار يك: فارسي به مضمون/  .م 1957/ بديع 113 منيع توقيع جمله از امراهللا، ولي حضرت توقيعات از نقل به. (االَبهي
 مي خاك از دستي كف همچون را غافلين كه دوستانش هاي دست به ديگر بار و كند مي بلند را امرش ظالمين هاي دست
  ).فرمود نطق ابهي افق در اعلي قلم كه آنچه به كنند مي نطق و بينند

  
  حضرت عبدالبهاء مي فرمايند:

گردد.                        نست كه مهلتي دهد تا سبب انتباهيت ايش نرسد نهايجزاي اعمال خوه ضرّي بامر اهللا وارد آورد و بست نفسي يممكن ن
  )127ص  5(مائدة آسماني، جلد 

  
  حضرت ولي امراهللا مي فرمايند:

  ي منشأ خير گردد.        (نمونة حيات بهائي)چيزي كه به زيان امر باشد نمي تواند براي يك فرد بهائ

  بيت العدل اعظم مي فرمايند:

                      » دسائس كساني كه خود را قادر بر محو جامعة اسم اعظم در ايران مي انگارند قطعياً با شكست روبرو خواهد شد.«
 )1385فروردين  2پيام (

  
  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  مثل مار، هوشيار؛ مثل كبوتر، بي آزار

زماني كه ايشان را براي خدمت و تبليغ اعزام فرمود:  ،واريونقسمتي از بيانات حضرت مسيح خطاب به ح  

من شما را همچون گوسفندان در ميان گرگان مي فرستم. پس مثل مار هوشيار باشيد و مثل كبوتر، بي آزار. ولي مواظب باشيد 
شما را به خاطر من،  زيرا مردم شما را گرفته، به محاكمه خواهند كشيد و حتي در عبادتگاه ها شما را شالق خواهند زد. بلي،



پيش فرماندهان و پادشاهان خواهند برد تا از شما بازجويي كنند. و اين براي شما فرصتي خواهد بود تا دربارة من با آنان سخن 
گوييد و ايشان را آگاه سازيد. وقتي شما را مي گيرند، نگران نباشيد كه موقع بازجويي چه بگوييد، چون كلمات مناسب بموقع 

عطا خواهد شد. زيرا اين شما نيستيد كه سخن مي گوييد، بلكه روح پدر آسماني شماست كه به وسيلة شما سخن به شما 
  )20 - 16آيات  ،10باب ي، تّم(انجيل       »خواهد گفت.

  ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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استصاحب قمِ من در دستت و سح  

امرُاهللا بود، به طوري  در رتبة اولي اول چيزي كه في الحقيقه باعث كدورت خاطر مبارك و سبب حزن مي گرديد، اختالف در
كه نقض ناقضين و فتنة ميرزا آقاجان و شرارت هاي مفسدين و منكرين در مقابل اين يك بال به هيچ شمرده مي شد. كما اين 
كه مكرّر از لسان مبارك شنيدم كه فرمودند ميرزا آقا جان را من عفو كردم و هر ظلمي كه در حقِّ من روا داشت بخشيدم، 

كه در امر جمال مبارك باعث شد غفرانش با من نيست. بلي از اعراض معرضين و انكار منكرين و از نقض  ولكن لطماتي
ناقضين اين قدر منقلب و مكدر نمي شدند، اما اَدني رائحة اختالف از هر سمتي كه مي وزيد، احوال مبارك منقلب مي شد. كما 

ودند كه گاهي حضوراً بي احترامي و هتّاكي مي نمودند و هيچ تأثيري در وجود اين كه بعضي از ناقضين بقدري جسور و بي حيا ب
مبارك نداشت. بارها شنيدم فرمودند: من از محمد جواد قزويني شكايتي ندارم زيرا رسماً و علناً با من دشمن است؛ من تكليف 

رويان و سخن چينان و دو به هم زنان و منافقان] است خود را با او مي دانم، اما شكايت من از دست مذَبذبين [مترددين و دو
كه توليد اختالف مي كنند. پس معلوم و مسلّم بود كه هيچ بالئي شديدتر از توليد اختالف نبود ... در رتبة ثاني چيزي كه 

ر وجود مخلصينِ ايران حقيقةً باعث حزن خاطر مبارك مي شد، ظلمِ اَعداء و مظلوميت احباء بود، به حدي كه هر وقت آسيبي ب
وارد مي شد، تا مدتي آثار حزن از چهرة مبارك نمايان بود ... و اما در رتبة ثالث چيزي كه في الحقيقه سبب حزن و اَلَم [درد 
و رنج] مي گرديد، سوء اَعمال و زشتي كردار نفوسِ منتسبه به امر بود، و بالعكس حسنِ عمل هر مؤمن مخلص باعث مسرّت 

  طر مبارك مي گرديد؛ و اينك حكايت ذيل را بر سبيل مثال به عرض مي رسانم:خا

احواالت مزاجي هيكل مبارك در مدت نُه سال كه اين عبد اطالع دارم چنان بود كه هيچگاه در هنگام عارضة كسالت بستري 
سي اظهار نمي نمودند و به وسيلة نمي شدند و هر وقت تبي عارض مي شد به قوة بردباري تحمل مي فرمودند و ابداً به ك

پرهيزهاي مخصوص دفع مرض و رفع علت فراهم مي شد. فقط در سر سفره در موقعي كه مسافرين غربي مشرّف بودند از 
طرز اَكل و شُرب و پرهيز ماها مسبوق مي شديم كه اختاللي در صحت وجود مبارك حاصل شده. با اين احوال يك روز 

ريض بستري شده از اندرون بيرون تشريف نياورده اند و چون كسالت مزاجي كه هيكل مبارك را شنيديم كه سركار آقا م
بستري نمايد سابقه نداشت احباي طائفين جملگي پريشان شدند و تا چند روزي هروقت كه استفسار و استمزاج مي نموديم 



حوصلة ما به سر آمد طاقت ما طاق شد هر صبح  بشارت بهبودي مي رسيد، اما هيكل مبارك در بيروني ديده نمي شد. كم كم
هر شام، وقت بي وقت در بيروني حاضر مي شديم. هر يك از منتسبين يا از خُدام بيت پايين مي آمدند از صحت مبارك سؤال 

تا احباب مي كرديم. جواب اميدبخش مي دادند اما معلوم بود كه دستور مبارك اين بوده است كه همواره مژدة بهبودي بدهند 
دلتنگ و افسرده نگردند. خالصه بعد از هشت يا نُه يوم يك روز صبح قبل از طلوع آفتاب در بيروني حاضر شدم تا مدتي در 
اطراف باغچه قدم مي زدم و منتظر بودم تا كسي از خُدام بيايد تا از احوال مبارك استفسار نمايم. ناگاه صداي ضربة انگشت 

طاق دفتر شنيدم. سر را بلند كرده وجه مبارك را در پشت شيشة شُباك [پنجره] در مقابل اولين مبارك را بر روي شيشة ا
اشعة آفتاب صبح زيارت كردم. از فرط شوق و شعف بي اختيار شدم. با اشارة انگشت احضارم فرمودند. از پلّه ها بسرعت 

دم. تعظيم كردم؛ فرمودند: ها آمده اي احوالم را بپرسي؟ تمام جستن كردم؛ هيكل نوراني را بسيار خرّم و شاداب مشاهده نمو
الحمدهللا حالم بسيار خوب است. سپس امر به جلوس فرمودند. در حيني كه مشغول تحرير بودند بياناتي از اين قبيل از لسان 

وز كه من مريض بودم، مبارك جاري شد؛ فرمودند: هيچ چيز به قدر اعمال و افعال احباء در وجود من مؤثّر نيست. اين چند ر
علّت عمده اين بود كه مكتوبي از ايران رسيد؛ سوء اعمال و افعال يك نفر از احباء را نوشته بودند. از اين خبر بقدري متألّم و 
متأثّر شدم كه ناخوش شدم؛ اين چند روز بستري بودم تا اين كه ديشب جناب ميرزا حيدرعلي مكتوبي از عشق آباد پيش من 

حسن اعمال يك نفر از مؤمنين را نوشته بودند. بقدري مشعوف و مسرور شدم كه حالم خوب شد. پس اگر احباء فرستاد؛ 
خوشي مرا طالبند بايد به خُلق و خوي رحماني مبعوث شوند ... خالصه چندي از اين قبيل نصايح فرمودند تا به اينجا رسيد كه 

  من در دست احباء است. فرمودند اين است كه هميشه گفته ام صحت و سقم

  )          397 - 392(خاطرات نُه سالة عكا، جناب دكتر يونس افروخته، صص: 
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  مناجات خاتمه

ط نفحة نيناشر بخش قيتوف و ديتائ ميتوئ امر انيمناد نما محافظه ميهست تو اغنام نيام حافظ و ريقد يقو يا اهللاهوبةي سكمةي 
 عالم انجمن در يملكوت ياخالق و اعماله ب مينجات اميپ حامل نما مقدس و پاك و كن فارغ دونت ما از را ما ميهست هياله

 قلوبِ نيا مالآ تحققه ب و نما انينما را ات هقو بسته تحكمم يها وعدهه ب دل و ميتوئ بشارات ظهور منتظر فرما مبعوث
و شاد را حترقهم نيا كن ستبشرم كَ در ظهور بدوِ از را مظلومه ئةفهف و عينم مالذ عتيفر در و يفرمود حافظهم تحت 
نِيئآ ،غاللاَ و السلس تشآ در و يفرمود اعالن را نتيبم الب ه ب و يبرافروخترا  بانتيحب خِرمادرا امرت شجرة دانتيشه ء 
قاسيبايز كليه يكرد تي و عدااَ طعنِ لعن و عالم ملوك و دول يجفا و ظلم از را امرت سمقد منانِياهر ناقضانِ سائسِد 
ستس انواعه ب و يفرمود تيقاوِ و تيحما نصرع منِيرافع ،زندان و ينف و ربتغُ و تسرَاَ و ايبال و نح را تيوال متَمو نح 
خَمبر را جالل و شيساآ ابوابِ ،است تعزّ و نصرت وقت حال .يفرمود صص وو عظمت و كن مفتوح دگانيستمد نيا جه 
سطورا مظلوم انيبهائ .نما انينما را تمه ايقد ت و كن تيعنا تقو و رفتخَم ممِعالَ و نما رشته را لكم يشر لِيلظَ لِّدرظعت 

و كن ظاهر يفرمود وعده ندتواَ زيعز اراني كه انيرانياه ب را نچهآ ؛وردرآ تسه امقد واله عوداَ كتابِ در كه هيقدتس سطورم، 
و كمالا يتوئ. فرما تماما و قلوب بِقلِّم كاشج يتوئ .وبرُكُ فبندة آستانش شوقي             يب و توئي قادر و تواناسميع و م  

  )28 -27(مجموعه مناجات هاي حضرت ولي امرُاهللا، صص:                               


