همراهان روحانی
با تقدیم تحیات امنع ابهی و با آرزوی سالمتی و کامرانی آن عزیزان
برنامه پیشنهادی ذیل به مناسبت صعود هیکل مبارک جمال اقدس ابهی تهیه گردیده است .امید آنکه بتوانیم فضایی
روحانی را در این ساعات و لحظات تجربه نمائیم .شایان ذکر است که با توجه به شرایط موجود امکان برگزاری
جلسات را نخواهیم داشت اما باور داریم که میتوانیم بامساعدت یکدیگر فضایی کامال روحانی را با امکانات مجازی
فراهم آوریم .به همین دلیل و با توجه به محدودیتهای موجود برنامه کوتاهی تقدیم میگردد و از عزیزان تقاضا
میشود در صورت نیاز به برگزاری جلسات طوالنی تر ،از آرشیو سایت ضیافت نوزده روزه استفاده فرمایند.
•

متمنی است در این لحظات خاص فرصتی را برای زیارت ادعیه جهت رفع آالم بشری ،و حصول سالمت
همگان اختصاص دهید
در پناه حق همواره موفق باشید

حضرت بهاءاهلل می فرمایند:
"دیگر نوایی نماند که بر این شاخسار خوانده نشد و آوازی باقی نماند که از این عندلیب ظاهر نگشت .ولکن این نالۀ

پارسی را هزار گوش حجازی ادراک نتواند و این نکتۀ بدیع را جز هیکل ّربانی عارف نگردد .پس نیکو حال کسی که به
این بحر در آید و جرعۀ حیات بنوشد

مجموعه آثار قلم اعلی ،شماره  ،۳۶ص ۴۵۲
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-1مناجات شروع
ُهو اهلل
مقدس از بیگانه و خویش و پیوند ،دردمندان توئیم ،درمانی عنایت فرما .مستمندان توئیم ،سر و
ای خداوند بیمانند،
ّ
محبتیم خروشی احسان کن .گوشها منتظر،
سامانی مرحمت کن .مدهوش جام الستیم،جوشی بده و باده نوش بزم
ّ
ندای ُسروش برسان .هوشها ُمترصد ،الهام بفرما .این بندگان را بنواز و این افتادگان را بردار گنه کار یم ،بیامرز
محبتت بسوز .توئی ُمعطی و توانا و آشنا .
افسردگانیم ،بر افروز پژمردگانیم ،به نار
ّ

عع
مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص ۳۴8

-۳لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
هواهلل
ای یاران الهی ،جمال قدم و اسم اعظم با ید بیضائی از صلح و صفا ،در بین اهل عالم ظاهر گشت ،جمیع را به صالح

محبت بنهاد ,ظلمت جنگ و
حب و الفت گشود و اساس یگانگی و
دعوت نمود و از نزاع و جدال منع فرمود .ابواب ُ
ّ

جدال را مکروه داشت و نور و داد و روح و ریحان را ممدوح شمرد .پنجاه سال در تربیت نفوس به صبر و بردباری و

اصالح و بی آزاری کوشید ،تا آن که این جهان تنگ و تاریک را ترک فرمود و به جهان روشن و وسیع صعود نمود .از

احدیت مقبول شوید و
مودت بر جمیع نوع بشر گردید تا در درگاه
محبت و
خدا بخواهید که به مدد ملکوت ابهی
ّ
ّ
ّ
عع
محبوب آئید والبهاء علیکم یا احباءاهلل
منتخبات مکاتیب جلد چهارم صفحه79

-۲بیانات مبارکۀ حضرت بهاءاهلل
وموا علی نُ صرة أمر ی وارتفاع كلمتی بین
"یا أهل األرض إذا غ ُربت
شمس جمالی ُ
ُ
وسترت سماء هیكلی ال تضطربوا ُق ُ
العالمین ".
کتاب مستطاب اقدس
"قسم به آفتاب معانی كه از ظلم این ظالمان قامتم خم شده و مویم سفید گشته .البته اگر بین یدی العرش حاضر

شوی جمال قدم را نمی شناسی بلكه طراوتش از ظلم مشركین تبدیل شده ونضارتش تمام شده .تاهلل قلب و فؤاد و
حشا جمیع آب شده ولكن بقوة اهلل بین عباد حركت مینمایم ".
مائده آسمانی  -جلد ٨صفحه ۳7
حق در سجن اعظم مظلوم و ممنوع ،ناصر میطلبد ،بگو ای دوستان الهی و ای
به لسان پارسی ندای مظلوم را بشنوّ .

شاربان رحیق معانی ،ناصر ،جنود ظاهره نبوده و نیست و اسلحه موجوده نبوده و نخواهد بود ،بلکه کلمۀ طیبه و

اعمال حسنه و اخالق روحانیه بوده .ای اهل بهاء به جنود اعمال و اخالق مظلوم را نصرت نمائید و همچنین به جنود

ٍ
النفوس و تضطر ُب به القلوب .جمیع جنود عالم به این جنود برابری
صبر و اصطبار ،لئ ّال یظهر من
احد ما تکْ د ُر به ّ
توجه نمودند و به
جنود مفتوح .بسا ُم ُدن و ُقری که به یک عمل پاک به افق اعلی
نتواند ،مدائن افئده و قلوب به این ُ
ّ
تشبث جستند .طوبی از برای نفسی که حالوت اخالق را یافت و ادراک نمود .
ذیل مالک اسماء
ّ

آیات الهی ج  ۲ص۲۵

-۴مقصود جمال مبارک از حمل بالیا و قبول سجن اعظم.
تحمل فرمود و در حبس و زندان به ملکوت یزدان صعود نمود تا ما به تعالیم او عامل
جمیع مصائب و متاعب را
ّ
شویم ،به آنچه مقتضای وفاست قیام کنیم ،به نصایح و وصایای او عمل نمائیم  ،نداء ملکوت ابهی را بلند کنیم  ،انوار
فیوضات حقیقت را منتشر سازیم تا بحر اعظم موجش به اوج رسد ،عالم ناسوت آئینۀ ملکوت شود ،این خارزار،
جنت ابهی گیرد ".
گلستان گردد واین خاکدان ،آئین ّ
ص  ٤٠٠ج  ١بدائع اآلثار

 -۵تأسی به آن مظلوم بیهمتا
ولی امراهلل میفرمایند:
حضرت
ّ
"ای حواریون حضرت بهاءاهلل ،ما که به این اسم جلیل موصوف و معروفیم و به همچه موالی توانائی منسوب  ،حیف
تأسی و اقتداء به آن مظلوم بی همتا ننمائیم .فرخنده نفْ سی که تا نفس اخیر زهر جفا از
است در موارد بال مو به مو ّ
هر بیوفائی بچشید و خجسته قلبی که در سبیل اشتهار و نصرت امرش آنی آسودگی نیافت  .اینست شیوۀ مخلصین،
جند مهتدین ،اینست یگانه وسیلۀ فوز و فتح مبین "
مقربین ،اینست طریقت مجاهدین ،اینست سزاوار ُ
اینست سمة ّ
ص  ٣٣٩منتخبات توقیعات
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تأمل و تفکر در اوضاع و احوالی که ُمنادی والدت عهد و پیمان حضرت بهاء اهلل گردید ،سبب هیجان شدید جان و
وجدان است .مناظر غم انگیز و امید بخش یکی پس از دیگری بر صفحۀ خاطر نقش میبندد .لیلۀ ُمحزنۀ صعود
حضرت بهاء اهلل ،مظهر اعالی الهی در یک قرن پیش ،مناظر ّ
تأثر انگیز نفوس غم زده ایکه در بهجی گرد آمده بودند تا
برای آخرین بار خاطرۀ حضرتش را گرامی دارند و احاطۀ احساسات ناشی از فراق ابدی و پریشانی خاطر منبعث از
مقدسی که برای همه به منزلۀ پدر و محبوبی بیهمتا محسوب می گشت ،بر محیط حکمفرما بود .
اثرات فقدان نفس
ّ
اما غروب شمس ابهی سبب طلوع و ظهور قمر عهد و میثاق گردید و وجود پرهیمنه و جالل حضرت عبدالبهاء ،تأثیر و

نفوذی ذائل نشدنی بر ضمیر مؤمنان باوفا باقی گذاشت که سبب آرامش روح و نشاط خاطر آنان گردید  .زیرا در
کتاب وصایای حضرت بهاء اهلل یعنی کتاب عهدی این فرزند محبوب به عنوان جانشین و مرکز میثاق جمال ُمبین
منصوص و منصوب گشته بود .بدین ترتیب از همان بامداد لیلۀ صعود جمالقدم تأسیسی الهی آغاز گردید که در دور

حضرت بهاء اهلل ضامن تحقق یافتن مقصد اصلی امر مبارکش برای عالم انسانی یعنی وحدت و یگانگی بشر است.

-7خلق بدیع
سر ( ادرنه) نازل گردید و از عكّ ا بوسیله
لوح سلطان ایران ( ناصرالدین شاه) در ّایام اقامت حضرت بهاءاهلل در ارض ّ
جوانی به نام بزرگ خراسانی كه "بدیع" نامیده گشت براى شاه فرستاده شد .حضرت بهاءاهلل در بارهء علّ ت ارسال این

حجت الهی بر اهل آن دیار ( ایران) كامل و
لوح در یکی از الواح چنین می فرماید  " :اى طبیب ،قبل از ارسال بدیع
ّ
حقی بر او القا نكرده  ،ولكن بعد از ظهور
مطلع نبوده و نفسی هم جهرتاً كلمۀ ّ
بالغ نه چه که رئیس از تفصیل به تمامه ّ

حجت و برهان كامل و بالغ شده".
بدیع به قدرت منیعه الهیه و ابالغ كلمۀ ّربانیه و كتاب االهی
ّ

حضرت بهاءاهلل در لوح ابا بدیع در باره بدیع (بیاناتی میفرمایند که مضمون آن به فارسی چنین است"
" هنگامی كه خواستیم" بدیع" را بیافر ینیم اورا به تنهایی فرا خواندیم و با او سخن گفتیم .در این وقت بنیان وجودش
به لرزه در آمد و نزدیك بود به بیهوشی گراید .با قدرت خود اورا حفظ نمودیم و به آفر یدن او آغاز كردیم تا او را
آفر یدیم و روح قدرت و توانایی در او دمیدیم .پس از آنکه آفرینش او از کلمۀ پروردگار به انجام رسید و خوی او از

تبسم نمود و با اقتدار به سوى قربانگاه شتافت .شادمانی چنان او را فرا گرفت
نسیم وحی آفریدگار بر خوردار گردیدّ ،
که با بالهای انقطاع برای یاری پروردگار به پرواز در آمد .بدو چشم نصر روشن شد و هیکل امر آراسته گشت .آیا او را
مرده می پنداری؟ نه ،سوگند به ُمنزل آیات .آیا او را چون یکی از مردمان می شمری؟ نه ،قسم به دارای جهان.

بواسطهۀ او در ارکان قبایل لرزه افتاد و بنیاد ظلم را واهمه فرا گرفت بدینگونه سماء بیان را با آفتاب استقامت نام
مزین ساختیم " بار ى ،بدیع لوح سلطان را از عكا به طهران
بدیع خود آراستیم و آسمان توانایی را با آن اختر تابنده ّ
الدین شاه بسر برد.
آورد و سه شبانه روز بر فراز سنگی نزدیك به خیمه و خرگاه سلطانی در انتظار دیدار ناصر ّ

هنگامیکه شاه او را بار داد و از مقصود پرسش نمود ،بدیع در پاسخ گفت  :یا سلطان قد جئتك من سبأ بنبأء عظیم "

و سپس لوح را به او عرضه داشت و تنها پاسخی که دریافت کرد شکنجه و عذاب و سر انجام جانفشانی در سبیل
حب بهاء بود
ّ
چنانکه حضرت بهاءاهلل میفرمایند" در حضرت بدیع كه حامل لوح حضرت سلطان بوده تفكر نما كه چگونه جان داد.
آن فارس مضمار انقطاع اکلیل ثمین حیات را نثار دوست یکتا نمود"
منبع:
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-8حالوت محبت الهی
اهمیتی ندارد،
مری بولز (مکسول) سفری برای زیارت به
ّ
مدینةالسجن رفت .او شنید که غذایی که انسان میل میکند ّ
اهمیت دارد زیرا سبب حیات آن است و اثراتش
اما غذای روح
زیرا اثرات آن ّ
مدت زمان کوتاهی برقرار استّ .
ّ
جاودانه برقرار .او داستان مرد زاهد گوشه نشینی را از زبان حضرت عبدالبهاء شنید .هیکل مبارک فرمودند:حضرت

بهاءاهلل با آحاد مؤمنین از جایی به جای دیگر سفر میکردند .زمانی از دهکدۀ پرت و دورافتاده ای میگذشتند که در
مقدس و پرهیزگاری
جادۀ اصلی قرار داشت و در نزدیکی آن زاهدی ُمنزوی در غاری میزیست .او مرد
فاصلۀ اندکی از
ّ
ّ
بود .شنیده بود که موالی ما ،حضرت بهاءاهلل ،از آن مسیر عبور خواهند کرد .مشتاقانه چشم به راه بود که ایشان
برسند .وقتی آن مظهر ظهور الهی به آن نقطه رسیدند ،مرد غارنشین در مقابل ایشان زانو زد و بوسه بر خاک زده

اما زمانی خود را
گفت" ،موالی من ،مرد فقیری هستم که تنهای تنها در غاری در همین نزدیکی سکونت دارم؛ ّ
خوشبخت ترین مردمان خواهم دانست که حضرتت لحظاتی چند را به غار من بیایید و با حضورتان آن را برکت
بخشید".

مدت سه روز مهمان او خواهند بود و سپس به
حضرت بهاءاهلل به مرد فرمودند که نه برای لحظاتی چند بلکه ّ
همراهان فرمودند که خیمه برپا کنند و منتظر مراجعت ایشان بمانند .مرد فقیر بسیار مسرور و ممنون شد؛ آنقدر که

تام و در کمال فروتنی هیکل مبارک را به مسکن حقیرش در میان تخته سنگها
سخن نتوانست بگوید .در سکوت ّ
رهنمون گشت .آن جمال الهی در کنار او نشستند و با او صحبت کرده تعلیمش دادند .
شامگاه شد .مرد با خود اندیشید که برای تعارف کردن به این مهمان عظیم ّ
الشأن هیچ ندارد مگر مقداری گوشت

خشکیده و قدری نان تیره و قدری آب که از چشمه ای در آن نزدیکی خواهد آورد .نمیدانست چه کند؛ خود را به پای

مبارک انداخت و تنگنای خویش را بیان کرد .حضرت بهاءاهلل او را تسلّ ی بخشیده فرمودند همان گوشت و نان و آب
محبتی از آن طعام ساده میل فرمودند که گویی شامی شاهانه است .در
مسرت و
را بیاورد؛ سپس آن موالی عالم با
ّ
ّ
طی آن سه روز اقامت در آن مکان از همین غذا میل فرمودند؛ غذایی که تا آن موقع در نظر زاهد غارنشین محقّ ر می
ّ

نمود ،اینک طعامی لذیذ ،لذیذتر از هر غذایی که تا آن روز خورده بود ،جلوه کرد .حضرت بهاءاهلل فرمودند هیچ زمانی

محبتی اینچنین برخوردار نشده بودند.
اینقدر عالی از ایشان پذیرایی نشده بود و هرگز از مهمان نوازی و
ّ
وقتی حضرت عبدالبهاء داستان را به پایان رساندند فرمودند" ،این حکایت به ما می آموزد که وقتی انسان با حالوتی
محبت الهی ،تغذیه شود ،به غذای زیادی نیاز ندارد".
کل اغذیه است ،یعنی
که برتر از ّ
ّ

-9مناجات
ُهو االبهی
پروردگارا مور ضعیفم و پشهء نحیف بال و پری شکسته دارم و پائی از دوری بادیهء حسرت خسته  .چشم گر یانم
بین و جگر سوزانم نظر فرما .آه و فغانم جمع ُطیور را به فر یاد آورده و آه پر حسرت قلبم چون شعلۀ سوزان به جان
جهان آتش زده .از افق ابهایت فیض انوار کن و از ملکوت اعالیت بذل اسرار نما .ای نیسان عنایت بارش و ر یزش

ارزان کن و ای شمس حقیقت ،تابش و درخشش فراوان بنما  .شاید این قلوب افسرده تازه و زنده گردد و این نفوس
مرده حیات بی اندازه یابد .ع ع
مناجاتهای آلمان ص ۳۴۵

-10لوح مبارک حضرت عبدالبهاء
هواالبهی
ای ناظر به شطر الهی
عزتش از عنایات جلیله اش محروم نفرمود وازاحسانات
شكر الطاف خفیۀ جمال مبارك را كه بعد از صعود به ملكوت ّ

عمیمه اش مأیوس ننمود.ابواب فیض رحمانیش را از ملكوت غیب گشود و اسرار غیبت جمال كبر یائیش را در هویت

بصیرت مشهود فرمود.اگرچشم سر از مشاهدۀ روی دلجویش باز ماند  ،دیدۀ سر از انوار جمال احدیتش روشن است و
متلذذُ .ش ً
ّ
كرا
اگر سمع ظاهر از استماع كلمات مباركش محروم گردید،گوش جان از ملكوت ابهایش به صالی هوشیار ی
ً
منقطع توجه الی ملكوته الكر یم عبدالبهاء ع
كل
له ثم
حمدا له من هذا الفضل العظیم والبهاء علیك و علی ّ
ٍ

مكاتیب عبدالبهاء ج ۶ص۳۵

 -11وصیة اهلل
به قلم دکتر محمد افنان
کتاب عهد چند ورق مختصر بیش نیست .و این عنوان نه به علت اسفار و فصول و ابواب است لفظ کتاب در آن مقام
مبین نکته و خطابی .نامه وصیت و نصیحت است
به معنی و مفهوم مکتوب و نامه است اما هر آیۀ آن ،کتابیست و ّ
و منشور هدایت و تربیت  .جوهر و اساس تعالیم امر حضرت بهاء اهلل در آن خالصه شده و عوامل و عناصر نظم بدیع
و ق ویم امر الهی در این دوره که عصر کمال وجمال عالم انسانی است صورت و معنی گرفته است .در این کتاب اهل

عالم به اتحاد و یکرنگی دعوت شده اند  .آنان را به آنچه که شایستۀ مقام انسانیست داللت فرموده و به تقوی و
پاکدامنی و اعمال و کردارپسندیده و پاکی زبان و دل و دیده وصیت کرده است .در این مقام تخصیص و انحصاری

نیست هر صاحب بص ری در می یابد که سعادت عالم انسانی را جز این راهی نیست .و این مقام تحدید نیست که
خاص بندگان آستانش باشد.
ّ
توسل به آستانش سفارش فرموده و این شرافت و
در این کتاب اهل بهاء را به ایمان و انقطاع و طهارت قلب و
ّ
منقبتی است که به دوستان خود ارزانی داشته است.
دین حقیقی سبب الفت و اتحاد است اهل عالم را از ایجاد رخنۀ اختالف در آن منع فرموده و اهل انصاف و بینایان را
به اتمام نعمت و اکمال رحمت حق در این دور مبارک به شهادت طلبیده است.
احترام صاحبان حکم و سلطنت را که نظام و صالح عالم به اقتدار ایشان بسته و به عدل و انصاف موظفند بر همه
واجب شمرده و دوستان و برگزیدگان خود را به رعایت و تقویت آنان مأمورفرموده است و خشونت و شدت عمل را
منع نموده است.
برگزیدگان و دانایان اهل بهاء را به تفویض امانت خود که امر اوست مخصص فرموده و آن را به عدل و انصاف
وصیت فرموده است .

وجود مراتب و درجات را در عالم انسانی تأیید و تثبیت فرموده احترام منتسبین آستان را الزم شمرده و آنان را به

تمکین و تقوی و اخالق و اعمال طیبه موظف داشته و باالخره همه را به قبضۀاقتدارو اختیارمرکز امر و مرجع کل یعنی

غصن اعظم سپرده است و در پایان کالم ،اهل بهاء را به خدمت ملل و امم و اصالح عالم مأمور فرموده است آیا
میتوان گفت مطلبی در این وصیت که سراسر هدایت و نصیحت است ناقص یا زائد است؟
در این کتاب وظایف مردم،مراتب انسانی و نظام اجتماع توجیه و تفهیم شده و جهت جامعۀ امر الهی با تعیین مرکز
معصوم منصوص تعیین گردیده است.هر کس از این عهد بدیع که حائز همۀ عوامل و مراتب است تبعیت کرد به

مقصد اصلی که برافراشتن علم صلح و اتفاق است خدمت کرده و هرکه در این خدمت قصور ورزید حتی اگر منشعب
از اصل شجره بود از آن ساقط شد چه که نظر ،از جهت اتحاد برداشته و سبب اختالف شده است.
آیا نه اینست که همۀ شرایط و دقایقی که برای حفظ میراث مرغوب العدل له یعنی امر الهی که باید هزاران سال
زمیت قانون از الفاظ و
حیات معنوی،مادی و اجتماعی مردم را سامان بخشد در چنین اثر لطیفی آمده و بدون اینکه ج ّ
کلمات آن محسوس باشد.
میراث مرغوب العدل له امرالهیست مجموعه و حقیقت اصول و تعالیمی است که در آثار بهائی مودوع و موجود است

تجسم یافته و با تاریخ امر بهائی روز به روز جاودان میشود.گنجی نیست که رنج افزاید
و در تأسیسات نهائی تمثّ ل و
ّ
ثروت و مکنت مادی نیست که چون یکی به دست آورد دیگری آن را ببازد .ثروت دنیایی نیست که آن را فنا در پی

آید.علم است و عرفان که هرچه بیشتر به کار رود بیشتر گردد  .درس استقامت است ،تحمل است،مواسات است،
عشق و عبودیت است.که ملکات انسانی را جلوه و صفا بخشد و انسان را به مقام احسن التقویم رساند
ُو ّراث این میراث همه اهل عالمند اما وارث حقیقی کسی است که قدرآن بشناسد ،مال و مکنت دنیوی را اعتناء نکند،
کینه ها و ناسازگاریها را فراموش نماید ،کسب کمال را بکوشد ،خود را از هر آلودگی پاک دارد و به نیکوئی و آزادگی

توسل جوید.هر کس که به مقام ایمان رسید و پاکیزه جان شد ،او از اهل بهاء وبه حقیقت وارث این نعمت و رحمت
ّ
بی منتهی است.
مجله عندلیب شماره  ۴۴- ۴۳ص۲8

 -1۲شرح صعود جمال مبارک به قلم میرزا طرازاهلل سمندری(قسمت اول)
شهر شوال  1۳09هجر ى قمر ى.
مشرف شدیم بدین معنی كه روز دهم یا یازدهم از نقاهت مبارك بود
وقت غروب با حضور حضرت عندلیب و خدام
ّ
خدام حاضر است  ،مأذون است .لذا به
نزدیك غروب خبر دادند كه امر مبارك است هركه در قصر از مسافر و مجاور و ّ

مشرف و فائز گشتیم .بستر مبارك در وسط اطاق روى زمین مبسوط بود ،تشك و لحاف هر دو
خاك پاى محبوب عالم
ّ
ملفوف سفید داشت ،هیكل مبارك به بالشهاى پر دو یا سه بالش تكیه فرموده بودند ...ضعف مبارك شدید و صوت
مبارك ضعیف بود پس از اظهار عنایت ،با حالت ضعف و صوت خفیف ولی بسیار شمرده آیات فراق و كلمات افتراق

از لسان عظمت جار ى شد و در بارۀ اتّ حاد و محبت بیانات و وصیت و نصیحت میفرمودند .و این فقرات از كتاب
مستطاب اقدس را تالوت می فرمودند قوله تعالی :

ٌ
حكمة و فی
أخذكُ م االضطراب اذا غاب ملكوت ُظهور ى و سكنت امواج بحر بیانی ان فی ُظهور ى ل
"ُ ...قل یا قوم ال ی ُ
ً
حكمة ُاخر ى ما اطلع بها ا ّالااهلل الفرد الخبیر و نر یكم من افقی االبهی و ننصر من قام علی نصره امر ى بجنود
غغیبتی

المقربین .یا اهل االنشاء اذا طارت الورقاء عن ایك الثّ ناء و قصدت المقصد االقصی
من المأل االعلی و قبیل من المالئكة
ّ
االخفی ارجعوا ما ال عرفتموه من الكتاب الی الفرع المنشعب من هذااالصل القویم".

ایضاً

غربت شمس جمالی و سترت سماء هیكلی ال تضطربوا ُقوموا علی نُ صره امر ى و اعالء كلمتی بین
"یا اهل االرض اذا ُ
العالمین "...
و نیز در وحدت و اتّ حاد و محبت و وداد و دور ى از اختالف و شقاق بیانات و نصایح فرمودند .پس از استماع این

آیات باهرات ،از فم اطهر مولی البینات ،دیگر حال این عباد معلوم است  .حضرت عندلیب به كلّ ی منقلب شده به
صوت جلی با اشك روان و دل بر یان به كلمۀ یا بها ،یا بها ناله و فغان نمودند .هیكل اطهر سپس حاضر ین را مرخص

و فی امان اهلل فرمودند لذا طواف نموده از اطاق با نهایت احزان و احتراق بی پایان از فراق محبوب امكان خارج شدیم

و در آن یوم ُهموم و ُغموم چنان بر وجود نابود این ناتوان ُمستولی گردیده بود كه اقالم عالم از تحر یر و تقر یرش
تشرف این ذرۀ ناتوان به ساحت قدس جمال اقدس ابهی جلّ ت عظمته و
بالمره عاجز و قاصر است ...این آخر ین روز
ّ
ّ
تعالت قدرته بود .بعد از آن روز بنده هم تب كردم و مر یض شدم .
تلخیص از طراز الهی جلد اول صفحات 117-1۲۲

-1۳شرح صعود جمال مبارک به قلم میرزا طرازاهلل سمندری(قسمت دوم)
لیله دوم ذیقعده سنه  1۳09هجر ى قمر ى در قصر مبارك بهجی

این عبد ذلیل یك هفته به غروب شمس حقیقت مانده یعنی پس از روز ی كه در بستر به لقاء مالك قدر و ُمحیی بشر
اطالعات از حال مبارك
مشرف شدم از شدت احزان و آالم مر یض شدم ولی اعتنائی نمی كردم غالب روزها براى كسب ّ
ّ
به بهجی میرفتم و باز به عكّ ا مراجعت می نمودم .تا در وقت اذان صبح خبر صعود جمال قدم به عكّ ا و مسافرخانه

رسید .مجاور ین و مسافر ین همگی محترقانه رو به بهجی حركت نمودند .همه با یأس و حزن شدید به قصر رفته

مطلع شدم دیگر نفهمیدم چگونه از خان جر ین كه مسافرخانه
بودند .وقتی این بنده شرمنده از غروب شمس حقیقت ّ

محل اقامت من بود ،تنها ،افتان و خیزان و حیران و ناالن به سینه و سر زنان این راه را پیمودم .خاطر دارم چندبار
و
ّ
در راه از پا افتادم و ناله و نوحه نمودم تا خود را به قصر بهجی رساندم جمعیت از هر طبقه و دسته و ملّ ت ،وضیع و

شر یف ،مجاور ین و مسافر ین همه حاضر بودند و ناله و فغان به عنان آسمان می رسید حضرت عبدالبهاء روح ماسواه
تغنی می فرمودند و اشك از دیدگان
فداه به باالى قصر تشر یف میبردند و در مراجعت آیات مباركة كتاب اقدس را ّ

مبارك مانند مروار ید از محاسن مبارك به زمین می ر یختّ .
حزنی شدید و منظرۀ غر یب بود كه ممتنع
رقتی عجیب و ُ

و محال است این نملۀ ضعیف و مور نحیف بتواند اوضاع آن روز را به رشتۀ تحر یر و یا تقر یر برآورد .جناب فر یق پاشا

اطالع یافته و مجتمع شدند .تقر یباً شاید دوساعت از شب گذشته
و
متصرف و قاضی و مفتی حیفا هر كجا كه بودند ّ
ّ
محل آماده و مهیا شد .جسد اطهر را خود هیكل اقدس حضرت عبدالبهاء با آب و گالب شستشو نموده و رسوم
بود كه
ّ
و دستور كتاب را فی جمیع الجهات انجام دادند و در جعبه اى از خشب (چوب) محكم ُمتقن استقرار داده بودند و امر

كل حاضر شوند .سپس هیكل عنصر ى جمال معبود را از اطاق
فرمودند اصحاب و احباب ،از مجاور ین و مسافر ین ّ
محل
مبارك حركت دادند .در پلّ ه بند قصر بهجی بنده هم رسیدم و به حاضر ین ملحق شدم .تابوت مبارك به اطاق
ّ

مقر ابدى استقرار
استقرار عرش مبارك رسید مراسم قدر ى امتداد یافت تا اینكه به ید مبارك حضرت غصن اعظمش در ّ
یافت.بدین ترتیب تابش آفتاب شمس حقیقت كه از مشرق ارادة پروردگار در عالم ادنی طلوع نموده بود  ،در گردش
طبیعت جسمانی حیات خویش به پایان رسید و در مغرب زمانُ ،افول فرمود  .روشنائی حاصله از سرور وصل و دیدار

جانان در هالۀ تار یكی غم جدایی فرو خز ید و نشئۀ شادی از دامان دل های مشتاقین رخت بركشید.
تلخیص از طراز الهی جلد اول صفحات 117-1۲۲

-1۴زیارتنامه
هاء الذی طلع م ْن جمالك األ ْبهی ،علیك یا م ْظهر الْ ك ْبر یاء و ُسلْ طان الْ بقآء وملیك
ناء الذی ظهر م ْن نفْ سك األ ْعلى والب ُ
الث ُ
دار ُه وعظم ُة اهلل وك ْبر ی ُ
وس الْ قدم فی
اؤ ُه ،وبك ا ْشرق ْ
م ْن فی األ ْرض والسماء ،ا ْشه ُد ان بك ظهر ْ
ت ُش ُم ُ
ت سلْ طن ُة اهلل و ْاقت ُ
النون وبرز س ُّر اهلل
حكْ ُم الْ كاف و ُّ
سماء الْ قضاء وطلع ج ُ
مال الْ غیب ع ْن ُأ ُفق الْ بداء ،و ا ْشه ُد ان بحرك ٍة م ْن قلمك ظهر ُ

ج ُه الْ مقْ ُصود و
نات و ُبعثت ُّ
رات ،و ا ْشه ُد ان بجمالك ظهر ج ُ
الظ ُه ْو ُ
الم ْمك ُ
جهك الح و ْ
مال الْ م ْع ُبود و بو ْ
ون ،و ُبدئت ُ
الْ مكْ نُ ُ
السفْ لی ،و ا ْشه ُد بان
الم ْ
خل ُصون الى الذ ْروة الْ ُعلْ یا والْ ُم ْشر ْ
بكلم ٍة م ْن ع ْندك ُفصل بین الْ ُم ْمكنات و صعد ُ
كون الى الدركات ُّ
م ْن عرفك فق ْد عرف اهلل ،و م ْن فاز بلقائك فق ْد فاز بلقاءاهلل ،ف ُط ْوبى لم ْن آمن بك و بآیاتك و خضع ب ُسلْ طانك و ُشرف

بلقائك و بلغ برضائك و طاف فی ح ْولك و حضر تلْ قاء ع ْرشك ،فوی ٌل لم ْن ظلمك وأنْ كرك و كفر بآیاتك و جاحد
حكُ ومتك و ْاقتدارك و كان من الْ ُم ْشركین
جهك و جادل ب ُب ْرهانك و فر م ْن ُ
استكْ بر لدى و ْ
ب ُسلْ طانك و حارب بنفْ سك و ْ
حمتك و عنایتك نفحات ُق ْدس
فی الْ واح الْ قُ ْدس م ْن ا ْصبع األ ْمر مكْ تُ ً
وبا.فیا الهی و م ْ
ح ُب ْوبی فأ ْرس ْل الی ع ْن یمین ر ْ
شاء و انك كُ ْنت على كُ ل
جذبنی ع ْن نفْ سی و عن ُّ
ألْ طافك لت ْ
الدنْ یا الى ش ْطر ُق ْربك و لقائك و انك انْ ت الْ ُم ْقتد ُر على ما ت ُ

ت عی ُن اإل ْبداع م ْظ ُلوماً ش ْبهك كُ ْنت فی
ور ُه ا ْشه ُد بان ما رأ ْ
ناء اهلل و ذكْ ُر ُه و ب ُ
شی ٍء ُمحیطاً .علیك یا جمال اهلل ث ُ
هاءاهلل و نُ ُ
حت ُسیوف األ ْعداء و مع كُ ل ذلك أم ْرت الناس
حت السالسل و األ ْغالل و مرةً كُ ْنت ت ْ
ایامك فی غمرات الْ بالیا م ّرةً كُ ْنت ت ْ
ُ
وه ُه ْم
ج ُ
استضائ ْ
ت ُو ُ
داء ا ْسأ ُل اهلل بك وبالذین ْ
داء و نفْ سی لبالئك الْ ف ُ
بما أم ْرت م ْن ل ُد ْن علی ٍم حكی ٍمُ .ر ْوحی ل ُضرك الْ ف ُ
ت بینك و بین خلْ قك و ی ْر ُزقنی خیر
الس ُبحات التی حال ْ
جهك و اتب ُع ْوا ما ُأم ُروا به ُ
م ْن انْ وار و ْ
ح ّباً لنفْ سك أ ْن یكْ شف ُّ
ور الرحی ُم ،صل الل ُهم یا الهی على الس ْدرة و ا ْوراقها و ا ْغصانها و ا ْفنانها
ُّ
الدنْ یا واآلخرة انك انْ ت الْ ُمقْ تد ُر الْ ُمتعال الْ عز ی ُز الْ غفُ ُ
ُ
جنُ ود الظالمین انك انْ ت
الم ْعتدین و ُ
و أ ُصولها و ُف ُر ْوعها بدوام ا ْسمائك الْ ُ
ح ْسنى و صفاتك الْ ُعلْ یا ُثم ْ
احف ْظها م ْن شر ُ
ضل الْ عظیم ال اله اال انْ ت
الْ ُمقْ تد ُر الْ قدی ُر ،صل الل ُهم یا الهی على عبادك الْ فائز ین و امائك الْ فائزات انك انْ ت الْ كر ی ُم ُذوالْ ف ْ
الْ غفُ ْو ُر الْ كر ی ُم.

-1۵مناجات خاتمه
ای ُموالی توانا ،از عالم باال نظری به این بندگان بینوا نما و آه و انین این خسته دالن را اجابت کن .مساعی آشفتگان
رویت را برکتی عظیم بخش و بر اجرای وصایای ُمبرمه ات ُم ّوفق دار ،لهیب فراقت را به میاه عذب اجرائات عظیمه در
حزن و اندوه این ُمصیبت زدگان را از صفحات ُقلوب به تح ُّقق وعده های جانپرورت محو و زائل
سبیل امرت بنشان و ُ
کن .ذوق و شوق تبلیغ را در قلوب و ارواح تولید کن و موانع حالیه را یک یک ُمرتفع ساز .قلوب را استعدادی شدید

نیت و راستی و صداقت ُم ّز ین فرما ،ابواب رخاء بر
بخش و ناشرین لواء مجید را به خلع تقدیس و تنزیه و خُ لوص ّ
وجه اهل بهاء ،آن اسیران مظلوم بگشا و ع ّزت جاودانی را به یاران عزیزت عطاء کن .تو شاهد و آگاهی که این ُمشت
یبیه ات
ُضعفا جز تو نجویند و حرز و موئلی جز تو نخواهند و امید و اتّ کالی جز وعده های صریحه ات و تائیدات الر ّ
نداشته و ندارند .توئی مقتدر و توانا و بینا و شنوا .ای ق ّوی قدیر ،این ُمور ضعیف را به اجرای وصایای ُمبارکه ات تائید

قدسه ات ُم ّوفق دار تا آنچه را رضای مبارک تو است و امید و دلخواه
بخش و این بندۀ مسکین را به ت ُّ
حققق نوایای ُم ّ
ال اجرا و اتمام نماید .ر ّب حقّ ق آمالی و یسر ُمنائی بفضلک و جودک.
یاران عزیز است کام ً
بندۀ آستانش شوقی

