
 روحانی دوستانیاران معنوی و 
 با تقدیم تحیات امنع ابهی 

یم که هر یک مثال و الگوئی از صرف ایام  ایام اخیر با فقدان عزیزانی رو به رو بوده ا  در  می باشیدهمانگونه که مستحضر 
حیات در خدمت به امر موالی محبوبمان بوده اند و شایسته است که در حد مقدور جلسات تذکری به یادشان ترتیب 

از سوی دیگر خود نیز با شنیدن شرح حال  دهیم و با زیارت دعا و مناجات ارتقاء روحشان را از درگاه الهی تمنا نماییم و  
 و خدماتشان روحی تازه یافته و خدمت به آستانش را چون موهبتی گرانبهاء از سوی حق قدر بدانیم. 

، پیشنهادی است برای  تهیه گردیده است  (جاودانی بخواه و از کوثر معانی بنوش  جهان ) برنامه ای که تحت عنوان  
 سه عزیز برگزاری جلسات تذکر به یاد این

 جناب فرزام ارباب -1
 )هک( خانم ویولت سمندری-2
 جناب داگالس مارتین -3

 . این برنامه در سه بخش تهیه گردیده است و سعی دارد یاد و خاطر این عزیزان را گرامی دارد
ایشان را  هایی از   مقتضی از موسیقی هم در این جمع بهره مند گردید و در صورت امکان عکسشما میتوانید به نحو 
 به نمایش بگذارید. 

 
 

 در پرتو عنایاتش همواره محفوظ باشید        
 

 فهرست
 قسمت اول

 مناجات شروع-1
 لوح مبارک حضرت بهاء اهلل-2
 شرح حال جناب ارباب-3
 پیام بیت العدل اعظم الهی در خصوص صعود ایشان-4

 قسمت دوم
 مناجات -5
 ءلوح مبارک حضرت عبدالبها-6
 خانم ویولت هکشرح حال  -7
 پیام بیت العدل اعظم الهی در خصوص صعود ایشان-8

 قسمت سوم 
 مناجات -9
 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-10
 شرح حال جناب داگالس مارتین -11
 پیام بیت العدل اعظم الهی در خصوص صعود ایشان-12
 ذکر دسته جمعی )یا اهلل المستغاث( -13
 
 
 



 مناجات شروع-1
 

این   پروردگار،  و  ای  نمودند  افالک  به  پرواز  پاک  ازجانهای  بودند،  زیرک و چاالک  تو در خدمتت  به  و  بریدند  دیگران 
  نمودند و به کشور تو رسیدند. شتیاق گشودند و از این جهان صعودا  حال شهپر  یدند و به سرچشمٔه حیات رسیدند. گرو

کران شایان فرما،  پایان و آمرزشی بیخش بخششی بیب  ویأم  َسرو  امید منزل و    در جهان پنهان شادمان فرما و در سایٔه  
 آیات مغفرت کن و مظاهر عفو و موهبت فرما. تویی بخشنده و مهربان و تویی آمرزنده گناهان.  

 
 عبدالبهاء عباس                                                                                                

 1، ص2نار و نور، بخش                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 مبارک حضرت بهاء اهلللوح -2
 

حمد و ثنا اولیاء حق را الیق و سزاست که منقطعا عن العالم بر خدمت امر قیام نمودند؛ قیامی که قعود او را ندید. بلکه  
در حین قعود قائمند. تعالت مقاماتهم و جلت مراتبهم عنداهلل خالقهم و بارئهم و محییهم و ممیتهم و مویدهم و معرفهم 

انند رجالی که الزال در مضمار بیان حق را نصرت نمودند. ابطال عالم نزدشان به مثل عصفوری و ضوضاء  و موفقهم. ایش 
امم در ساحت عزشان مانند نعیبی. ایشانند فوارس میدان و معین مقصود عالمیان. به اصبع یقین حجبات اوهام را شق  

را منع ننمود. از صریر قلم اعلی به هوش حقیقی نمودند و اصنام را درهم شکستند. سالسل ظنون احزاب عالم ایشان  
فائز گشتند و به شعور معنوی مزین شدند. ایشانند عبادی که میفرماید کنائز ارضند و خزائن آن. چه که ایشانند لئالی 

 حکمت و بیان و ودیعه های حضرت رحمن. طوبی لمن عرفهم و فاز بلقائهم و خدمتهم و توجه الی وجوههم.  
 

 47، ص27مجموعه آثار قلم اعلی، شماره                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فرزام ارباب جناب شرح حالی مختصر از زندگی پرثمر دکتر -3
 
در شهر طهران به دنیا آمدند و بعدًا به آمریکا نقل مکان کردند. ایشان لیسانس    1۹۴1اکتبر    2۷جناب فرزام ارباب در تاریخ   

  Berkeleyدریافت کرده و دکترای فیزیک را در دانشگاه کالیفرنیا،    1۹۶۴ماساچوست در سال    Amherstخود را در کالج  
بعد در   رین نابغه فیزیک میدانستندبه پایان رسانیدند. در آن زمان همه استادان دانشگاه ایشان را بزرگت  1۹۶۸در سال  

اقدام غیر منتظره با انتخاب و اراده خودشان، مسیرشان را تغییر دادند و به کشور کلمبیا مهاجرت کردند و تمامی تالش 
خود را صرف تعلیم و تربیت و آگاهی مردم برای رسیدن به صلح و دوستی بکار بستند. دکتر ارباب به عنوان رئیس  یک  

 1۹۸۹در هیئت مدیره به کار خود ادامه داده و در سال    1۹۸۸تا    1۹۷۴سعه در کلمبیا خدمت می کردند و از سال  آژانس تو
به عنوان رئیس محفل   1۹۸۰تا    1۹۷۰دکتر فرزام ارباب از سال    دریافت کردند.  Amherstافتخاری علوم را از کالج    دکترای 

نوان عضوی از هیئت مشاور قاره ایی در آمریکا منصوب شدند که  به ع  1۹۸۰ملی بهائیان کلمبیا خدمت کردند و در سال  
برای اولین بار به    1۹۹3عضو دارالتبلیغ بین المللی و در سال    1۹۸۸سپس در سال   به مدت هشت سال به طول انجامید.

ارباب  دکتر    ل در این سمت مشغول خدمت بودند.عضویت بیت العدل اعظم الهی انتخاب شدند که به مدت بیست سا
ن  در طول زندگی پر ثمر خود و در راستای خدماتشان موسسه آموزشی )روحی( را که هدفش گام برداشتن همه انسا

بیش از   می باشد را بنیاد نهادند. این موسسه در حال حاضر میلیونها نفر را در همنوع های کره زمین در راه خدمت به 
برای     ری این اقدامات صلح جویانه را بنیان نهادند که بستری کافیپنجاه کشور آموزش میدهد. ایشان در کشو   و  یکصد

خدمات و تالش های دکتر فرزام ارباب نه تنها در دوره حیاتشان و معضالت اجتماعی و فرهنگی بود. هر گونه مشکالت 
عه بشری خواهد  که سال های سال بلکه دهه های بسیار و در آینده باعث پیشرفت ساختار اجتماع و تأثیر شگرف بر جام

 داشت.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العدل اعظم خطاب به محافل روحانی مّلی ای ازپیام بیت ترجمه -4

 2۰2۰  سپتامبر   2۶  تاریخ:    

باشیم، خبری که  مان فرزام ارباب میهمکار سابق و برادر عزیز و محبوببا قلوبی آكنده از اندوه، سوگوار صعود ناگهانی   
ذهن درخشانش، قلب مهربانش و روح نّباضش همواره معطوف به نفحات ظهور حضرت بهاءاهلل     برایمان غمی دیگر بود.
هایی بود که از طریق فرایند تعلیم و آموزش موجب پرورش قابلّیت روحانی و عقالنی در بین  و جویای کسب بینش

گردد. جمعّیت بشری  تحصی   های  از  و پس  متوّلد شد  ایران  اقامت  در  کلمبیا  کشور  در  مهاجر  عنوان  به  امریکا  در  ل 
نمود ولی  اش او را شایستۀ مقامی ممتاز در علوم فیزیکی می رسید که مواهب و فضایل استثناییبه نظر می   گزید.

او     در عوض در مسیر خدمت به امر اهلل به کار آمد.تحصیالت عالی و دقیق علمی او     مشّیت الهی جز این رقم زده بود. 
در رابطه با تقلیب روحانی و اجتماعی عالم انسانی و دخول    به خوبی دریافت که تحّقق حقایق مندمج در آثار مبارکه

این مقاصد است،توده یادگیری چگونگی حصول  کوشش مصّرانه جهت  الهی مستلزم  امر  در  پس   های عظیم مردم 
محفل روحانی در مقام عضو     این مشروع عظیم ایثار نمود.را به تمامه و به نحو مستمر در مسیر  سرمایۀ هستی خود  

قاّره مشاور  کلمبیا،  بینمّلی  دارالّتبلیغ  عضو  دای،  باالخره  و  اعتقاد    والمللی،  اعظم،  العدل  بیت  در  عضوّیت  دهۀ 
 مبارک بود.  الخصوص جوانان، خصیصۀ بارز خدماتش به امر قابلّیت همۀ بندگان الهی، علیناپذیرش به استعداد وخلل

همیشه هوشمند و بصیر، همیشه فهیم و بادرایت، همیشه معطوف به واقعّیات روحانی، این نفس نفیس که بینشی  
 نظیر داشت، اّیام حیات را بر اساس توافق حقایق علمی و دین حقیقی سپری کرد. بی

به بقیۀ اعضای فامیل،   ( و Paul)و به پسر عزیزش پل     (Sonaمراتب تسلیت قلبی خود را به همسر محبوبش سونا ) 
الهی   در اعتاب مقّدسۀ علیا ارتقای روح پرنورش را در آغاز سفر در عوالم ابدّیۀ   داریم.این فقدان غیر منتظره ابالغ می از  

تضای  خواهیم که به اقجوامع بهائی می از تمام    استقبالی گرم قرار گیرد.  نماییم، باشد که در سرای جّنت موردمسئلت می
ارباب، آن نفس بسیار عزیز و رفیع  فرزام  اذکار به مناسبت صعود  از جمله در تمام مشارق  یادبود  موقعّیت، جلسات 

 ، منعقد نمایند.الّشأن

 عظمالعدل ا  بیت                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 



 مناجات -5
 هواهلل                                                              

 
بودند و به   وستی پرداختند و به نام تو مشهورپروردگارا، این یاران روش راستی داشتند و خدا پرستی خواستند و به د

شـکیهان عند در ـتـو شتافـآئین تو معروف، حال پری گشودند و به جهان ت و به آب هدایت  تی نمودند،ـنصری ک 
مهربانی و بخششت بی توبه نور آمرزش روی بر افروزند. رحمانی آبیاری نمودند تا در جهان تو خرمنی اندوزند و 

 و آمرزنده و درخشنده و تابان.   بخشنده ان، عفو و غفران مبذول دار.توئیپایان. ای آمرزگار، آمرزشی بخش، ای مهرب
 

 ع  ع                                                                                                                               
 3۴۸ -3۴۷ص  -یاران پارسی                                                                                             

 

 

 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -6

  هواهلل                                                               
الفداء در اواخر ایام از فم مطهروعده  الرقائه کینونتی جمال مبارک روحی و ذاتی و سینا  ۀی سمندر نار موقده در سدرا

ی مبعوث گردند و هیاکل مقدسی مشهود شوند که انجم  فرمودند که به فیض مدرار و تائیدات ملکوت اسرار نفوس
بال  ج   ر،هابط الهامند و مشاعل انوا مَ  .سماء هدایتند و انوار فجر عنایت مظاهر آیات توحیدند و مطلع انوار تقدیس

ادی منادی به اسم حقند و مب ،وسائط الطافند و وسائل اعطاف . ور ظهورد  ج نورند و ب  ر  س    ،راسخه اند و اطواد باذغه 
آسوده  ضجع راحت نیارمند این نفوس شب و روز آرام نگیرند و آالم نبینند و فراغت نجویند در مَ  .تاسیس بنیان اعظم

وجوهشان مستبشر است و   ،اهلل  ةوقف اعالء کلم ،و ازماند کنن نشر نفحاتاوقات را صرف ننشینند ، آلوده نگردند . 
در  .رجاء عالم منتشر گردند و دربین امم متفرقدر اَ ،ادشان ملهم است و بنیادشان بر اساس اقوم ؤف،قلوبشان منشرح 

اسرار الهی کشف   .تفهیم کنند و هر معنیبه هر لسانی تکلم نمایند  .ایندرو در هر انجمنی مجمع بیاهر محفلی در آیند 
صبحگاهی بر جمیع آفاق  ۀشمع در شبستان هر جمع برافروزند و چون ستارچون  .کنندنشر  و آثار رحمانینمایند 

فیوضات عقولشان چون باران  و ر نماید آفاق قلوب را معّط  ،ت حدائق قلوبشان چون نسائم سحرگاهیحابدرخشند نف
شب و روز در  .  گردد ... کی موجود    ،این عبد در نهایت انتظار است که این نفوس مبارکه .کندر خض  هر اقلیمی را م  بهاری 

از  ر،ج تائید رسد و امواج نوافوا .جلوه نماید،و آن وجوه مقدسه  شرق و الئح گرددم   ،غه زآن نجوم با که تضرع و ابتهالم 
ت که دعا و تضرع مینمائیم که این نفوس به فضل جمال قدم زود مبعوث  مقصد اینس  .بحر ملکوت غیب واصل گردد

 ع ع                                                                                                              .  …علیک  البهاء و. گردد
 

 4صفحه  1995مه 186شماره  بهائی پیام                                                                                 



 )به قلم دخترشان( )هک( شرح حال خانم ویولت سمندری  -7  

فرزند از ده فرزند خانواده    نیمتولد شد. او هفتم  یدر خانواده ممتاز بهائ  رانیا  ،نیدر قزو  1928در سال    یسمندر   ولتیو 
پس    نشیبود،که توسط والد  سمندر  کاظم  خیپدر بزرگش ش  باشد،  یسته مجبس بزرگ و بر   یا  نهیش یپ  یدارا  یبود. و
"    یعشق اله  ۀرا به عنوان"شعل  یو  یافند   یشوق  وحضرتشد،     دهینام نام  نیبد  هیخ یکاظم ،رهبر جنبش ش  دیاز س
نام   فیو شر   ل یخاندان اص   نیجمال مبارک به ا  موفق حضرت بهاءاهلل لقب گرفت.  یحوار   شان ی، و توسط ا  فیتوص 

و متوسطه را در    ییدوران ابتدا  ولتیو...افتیپرورش    یشاوندانیخو  نیدر محضر چن  ولتیو...فرمودند  تیعناسمندر
به انگلستان رفت تا آموزش   1947طهران به اتمام رساند. پس از آن درسال    ،تختیرا در پا  رستانشی و دب  نیشهرش قزو

 شیبه وطن مالوف خو 1952در سال    یو   ،یسمندر   راثیوفادار به م  همچنان...  دیرا آغاز نما  ییو ماما  یدر رشته پرستار 
بهداشت به مردمش    نهیشروع به کار کرد و به نقاط محروم کشور سفر کرده، در زم  یبازگشت و بعنوان مدرس پرستار 

  د، یگرد منصوبدر آبادان  رانینفت ا یشرکت مل  مارستانیب (یپرستار  ربخشیدرنگ به عنوان )مد ی خدمت نمود. او ب
 کرد.  سیرا تاس ی مدرسه پرستار  نیرا عهده دار شد و اول یمراقبت پرستار  تیکه مسئول ییجا

  یی بنا نمود،جا  یشمال  ی ایفرنیو بعدها در کال  ورکیوی مهاجرت نمود خانه اش را در ن  کایمتحده آمر   االتیبه ا  1961سال    در
د و در سال  ک ازدواج نموه  کیبا رودر   1966ادامه داد. در سال    یکه به کار به عنوان پرستار و خدمت به جامعه بهائ 

قدم نهادند    ای،خانواده حک به خاک استرال  1981سال    در  .دندیگرد  یآن زوج به تولد دختر گرانقدرشان سوزان متباه  1973
 ... آنجا به اشتراک گذارد ن یحضرت بهاءاهلل را با همه ساکن نیتحول آفر  امیپ ولتیو ...

  ی گسترده و  یآغاز سفرها   ن ی. ادیمنصوب گرد  ایدر استرال  جیترو  یبرا   نیمشاور   ئتیه  تیبه عضو1988در سال   ولتیو
  ی دورافتاده سفر م  ر ینمود. او به جزا  یو مردم را باهم ادغام م   ییکه عشق او به ماجراجو   ییبود جا   کیفیدر سراسر پاس

 رساند.  یم شانیرا به سمع ا ینمود و اخبار عالم بهائ یکرد احبا را مالقات م

پس از دو دوره   ،2008سال   در...منصوب شد  یالملل  نیب  غیبه جهت خدمت بعنوان عضو مشاور در دارالتبل  1989سال    در
و راد پس از ده سال خدمت فداکارانه در    ولتیو  ،یالملل  نیب  غیخدمت پنح ساله بعنوان عضو مشاور دارالتبل   یمتوال

از همه دوست داشت از  شیرا که ب ییکارها  ولتی. وزگشتندبا ایاسترال به ات،یح نیواپس  یآستان محبوبشان در سالها 
  ی به کالسها  ی و  یمدت  ی. برایس یو انگل  یامراهلل به فارس  میتحک  یبرا  ییو کالسها  وانانج  یبرا  ییکالسها  سرگرفت:

  جاد یا  ر یفراگ   ی مار یکه ب  ییجوانان در خانه اش در ناکس برگزار کرد. چالشها  یبرا  میجلسه تحک  کیشتافت و    یروح
 ... استفاده کند  یداد که از تکنولوژ  یبیترت یو ،دینگرد  ولتیکرده بود مانع و

.  امر ادامه داد  غیخود با خبر بود فرصت را مغتنم دانسته به تبل  یزندگ  انیانگار که از زمان پا  اتیآخر ح  یهفته ها  در
دانستند و از ارتباط   یآخر درباره امر م  ی را به عهده داشتند در هفته ها  یکه مراقبت از و  یاز پرستاران و پزشکان  کیهر  

 متاثر گشتند.   یسلطنت ابه م یو باورش به وعده عظ دیشد یروحان

 

 



 خطاب به محافل روحانی مّلیالعدل اعظم پیام بیت  -8

  2۰2۰  سپتامبر   2۴  تاریخ:

ویولت در خاندانی ممتاز که     ( عزیز و محبوب بسیار محزون است.Violette Haakeمان از صعود ویولت هک )قلوب
نمود، ابتدا  ها سال در نهایت اخالص به امر الهی خدمت به اوایل تاریخ امر مبارک مرتبط است پرورش یافت و طّی ده 

در دوران خدماتش چه در میدان مهاجرت و یا     در وطن خویش ایران و سپس در ایاالت مّتحدۀ امریکا و استرالیا.
الخصوص در ده  ای در اقیانوسّیه و علیهنگام عضوّیتش در هیئت معاونت و یا به عنوان عضو هیئت مشاورین قاّره

باک و شوق تابناکش برای تبلیغ، در تشجیع احّبا به خصوص جوانان  روح بی  المللی، هموارهسال عضوّیت دارالّتبلیغ بین
ویولت در سرشت     ور نمودن آتش عشق حضرت بهاءاهلل در قلوب، آشکار و مبرهن بود.و تشویق مداوم آنان و شعله

دهنده و سرور رش دریغ و طبیعتی پروالعاده، ثبوت، و قدرت درونی را با محّبتی بیخود خصایصی چون استقامت فوق 
 زندگیش تا آخرین لحظه وقف خدمت به درگاه رّب الهی گشت.   و فرحی حقیقی آمیخته بود.

( ابراز داشته آنان را به  Susanneان )ز( و دخترش سوRodericاین جمع تسلیت قلبی خویش را به همسرش رادریک )
از     دهیم.نوار در عالم اسرار مستغرق است اطمینان می ادعیه در اعتاب مقّدسۀ علیا برای ارتقای روح منّورش که در بحر ا

ر کّلّیۀ مشارق  شود که به اقتضای موقعّیت کنونی، جلسات یادبود از جمله داحّبای الهی در هر سرزمین درخواست می
 داشت ایشان برگزار نمایند.اذکار برای گرامی

 بیت العدل اعظم                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مناجات  -9

 هواهلل 

مطمئن به الطاف تو بودند و متوکل بر اوصاف تو و    ،ای ایزد دانا، ای خداوند مهربان،این نفوس زّکیۀ راضیۀ مرضیه
معتمد بر اسعاف تو. مژدۀ آسمانی شنیدند،بیدار گشتند، هشیار شدند و به راز تو انباز گشتند. آغاز بندگی تو نمودند و 

ختند و  دی دیده بدوبه یاد تو همدم و همراز و دمساز شدند، به آتش محبتت برافروختند و پرده بسوختند و به مرکز ه  
آئین نوآموختند و به نام تو شهیر آفاق گشتند و به مهر تو معروف عام و خاص شدند. عاقبت از این جهان تاریک و  

کردند پرواز  تو  سوی  به  و  نمودند.  تو  کوی  آهنگ  و  گشتند  بیزار  نومید  تنگ  بودند،  امیدوار  مهربان  خداوند  ای   .
ی تو بودند به محفل وصال راه ده و از اسرار عالم راز آگاه کن . در  مفرما.آرزومند بودند خرسند کن. شیدائی و سودائ

  جهان بی پایان پرواز ده و در ملکوت اسرار در محفل تجلی انوارالی االبد باقی و پایدار کن. خطا بیامرز، عطا ببخش، 
 مظاهر غفران کن و مشمول به عفو و احسان فرما توئی آمرزنده و بخشنده و مهربان 

 عبدالبهاء عباس                                 

 328یاران پارسی ص                        

 

 لوح مبارک -10

 هو اهلل 
  ديگری  يکی هوس روی آبدار و موی تابدار دارد و،دل  در  ای شيدای جمال الهی، هر کسی را هوسی در سر و آرزوئی

 يکی ارباب اختراع و صنعت است   .تجارت و ثروت  ۀشيفت  يکی گرفتار رياست است و ديگری  .آرزوی سلطنت در روزگار
  اگر آرزوئی داری وصل   . آزاد شو و از کّل قيود در کنار باش  تو از جميع اين بندها  . و ديگری ساالر لشکر و مّدعی شجاعت

 جاودانی بخواه و از کوثر معانی بنوش ع ع  تمّنائی داری جهانجمال باقی در ملکوت ابهی بطلب و اگر 
 287ص  5مائده آسمانی ج                                                                                                     

 

 شرح حال جناب داگالس مارتین-11

دگی به خدمات  در ایالت انتاریوی کانادا به دنیا آمدند و در طول زن  1۹2۷فوریه سال    2۴مارتین در روز  داگالس  جناب   
مشاور در تبلیغات و روابط    ه امور جامعه امر کنند، به عنوانایشان پیش از آنکه خود را وقف بامری مشغول بودند.  

داری مدرک لیسانس در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه وسترن انتاریو  ای کار خود را دنبال می کردند.    عمومی حرفه
تا  1۹۶۰آقای مارتین از سال دریافت داشتند.  1۹۶۷و هم چنین فوق لیسانس خود را از دانشگاه واترلوی انتاریو در سال 

  2۰۰۵اب شده و تا سال به عضویت بیت العدل اعظم الهی انتخ  1۹۹3سال   درعضو محفل ملی کانادا بودند.  1۹۸۵سال 
جناب داگالس از این عضویت کناره گیری کردند.    قائم به خدمت در بیت العدل بودند تا این که به علت کهولت سن  

 وحشان به ملکوت ابهی پرواز نمود. سالگی دارفانی را وداع گفته و روح پرفت ۹3مارتین سرانجام در سن 



 خطاب به محافل روحانی مّلی العدل اعظم پیام بیت  ای ازترجمه -12

 2۰2۰  سپتامبر   2۹ تاریخ: 

داگالس    عالیقدرمان  و  محبوب  بسیار  سابق  همکار  صعود  بود،  اندوه  و  غم  از  لبریز  قبل  از  که  سوگوار  قلوبی  با 
را از داگالس که در عنفوان جوانی به امر مبارک اقبال کرده بود حیاتش     داریم.( را اعالم می Douglas Martin) مارتین

مواهب و خصایل    های متوالی گشت.صمیم قلب وقف امر اهلل نمود، حیاتی که صرف خدمات برجسته در طول دهه
اش و  های تحقیقی خاّصی که او برای معّرفی آیین بهائی با وضوح و بینشی مخصوص از آن برخوردار بود چه در نوشته

بسیاری از     درخشید.ند و پرحرارتش از جامعۀ بهائی ایران، میاش، از جمله در دفاع توانمهای عمومیچه در سخنرانی
های سنگین در امور اداری امر اهلل مشغول بود،  مان به ایفای مسئولّیتمز گرفت که او هدر اّیامی صورت می   این خدمات

مؤّسسه سپری نمود  اّیامی که شامل ربع قرن عضوّیت محفل روحانی مّلی کانادا که اکثر آن را در سمت منشی آن  
نظیرش از نیروهای عظیم تاریخ، توأم با فصاحت و بالغت کالم شگرف  هوش و درایت درخشان او و درک کم   باشد.می 

داشت آشکار و عیان بود،    هایی که سمت مدیرّیت دفتر اّطالعات عمومی جامعۀ جهانی بهائی را بر عهدهاو طّی سال 
قدم که از خاّلقّیت    فقدان این نفس نفیس ثابت    لعدل اعظم را به دنبال داشت. اّیامی که دوازده سال عضوّیت بیت ا

 و بصیرتی نافذ برخوردار بود بسیار محسوس خواهد بود. 

( پیوسته، در  Elizabethکنیم که داگالس عزیز که اینک به همسر محبوبش الیزابت )این جمع در کمال تضّرع دعا می
از احّبای الهی در تمام    نماید.  نامتناهی طیران بال گردد و روح منّورش تا ابد در عوالمملکوت ابهی با سرور و حبور استق

را با برگزاری جلسات یادبود از جمله در هر یک از    شود که به اقتضای موقعّیت، خاطرۀ عزیز اوجوامع بهائی دعوت می
           مشارق اذکار گرامی دارند.

 عظمبیت العدل ا                   

      


