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 مناجات حضرت بهاءاهلل-2

 اطق علی ما یشاءهو النّ

العالمین * انّاجعلناک حرزاً  یا غصنی االعظم قد حضر لدی المظلوم کتابک و سمعنا ما ناجیت به اللّه ربّ

ن یحفظهم بک أنسأل اللّه ب *االرضین وحصناً لمن آمن باللّه الفرد الخبیرللعالمین و حفظاً لمن فی السّموات و 

و مشرق  هل االنشاء و بحر الکرم لمن فی العالمو یغنیهم بک ویرزقهم بک و یلهمک ما یکون مطلع الغنی أل

منها کأل  ن یسقی بک االرض و ما علیها لتنبتأو نسأله ب*الفضل علی االمم * انّه لهو المقتدر العلیم الحکیم

 *هو العزیز الحمید الحکمة و البیان وسنبالت العلم و العرفان * انّه ولیّ من وااله و معین من ناجاه * ال إله إلّا
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 مضمون لوح مبارک به فارسی

 او سخن می گوید آنچه را که بخواهد

خداوند , پروردگار عالمیان راز و نیاز ای غصن اعظمِ من نامه تو نزد مظلوم رسیده است و آنچه را که با 

کردی شنیدیم . ما تو را برای عالمیان , پناهگاه و برای ساکنین آسمان و زمین , حفظ و برای مؤمنین به 

خداوندِ یگانه ی آگاه , قلعه ای قرار دادیم . از خداوند می طلبیم بواسطه تو آنان را محافظت نماید و بواسطه 

ازد و بواسطه تو آنان را روزی دهد و به تو الهام بخشد آنچه را که مطلع بی نیازی برای تو آنان را بی نیاز س

اهل عالم و دریای بخشش برای عالمیان و محل اشراقِ فضل برای مردمان است . همانا او مقتدر دانای حکیم 

ن سبزه حکمت و بیان و است و از او می طلبیم به واسطه تو زمین و آنچه بر آن است را آبیاری نماید تا از آ

خوشه های علم و عرفان بروید . همانا او حامی کسی است که با او دوستی می کند و یاور کسی است که با 

 او راز و نیاز می کند . نیست خدایی مگر او که بزرگوار و ستوده است

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-3

 کبریا در آغوش بال جمیع ایّام را بگذراندند دیگر چگونهاعظم  حضرت نقطه اولی و حضرت جمال ابهی  اسم

خدایا آنچه برای  . بپوشیم و راه جفا پیمائیم ما توانیم تصوّر راحت و آسایش نمائیم مگر بکلّی چشم از وفا

بگردان تا پی آن یار  صهباء بنوشان و سرمست اسم اعظم مقدّرو مقرّر فرموده بودی این عباد را جامی از آن

 .انّک انت الکریم الوهّاب و انّک انت الرّحمن الرّحیم ن گیریم و بملکوت ابهی  صعود کنیممهربا
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 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

هزار نفس مثل من بیاید و  نظرشان بمن باشد این امر امر عظیم است امر جمال مبارکست احبّای الهی نباید

باشند معلوم  اهمّیّت در امر مبارکست احبّای الهی باید ثابت و نابت و راسخ است برود باشد یا نباشد یکی

 از خطر من که همیشه در این عالم نیستم یکروزی بیاید که است که همیشه در خطر بوده و هستم و گذشته

فرقی ننماید استقامت باشند ابداً در نظر آنها  آرزوی جوار رحمت کبری مینمایم احبّای الهی باید در نهایت

نشود بلکه روز بروز ثباتشان مقاومتشان استقامتشان بیشترشود شما مالحظه کنید که بندگان  تزلزلی حاصل

قیام برخدمت نمودند  از این عالم رفتند چون شهید شدند دیگران اعظم از آنها حضرت مسیح هر کدام که

نمود شما هم باید همینطور باشیدو یقین بدانید نور هدایت آفاق را روشن  تر ظاهر گردید تا اینکه قوّتی عظیم

 که تأییدات جمال مبارک میرسد یقین بدانیدفو اهلل الّذی ال اله الّا هو اگر امروز شخصی از اضعف مخلوقات

او را احاطه نماید. باری در پناه جمال مبارک  بخدمت حقّ بپردازد تأییدات و توفیقات ربّانی از هر جهت

بنفحات قدسیّه او زنده باشید هر یک در  مؤیّد و موفّق باشید مشتعل و منجذب باشید باشید باشید محفوظ

نیستم موجودم یا مفقودم  آسمانی باشید مقصد اینست که نگاه نکنید که من هستم یا سبیل او یک علم

بطلبید در مبارک داشته باشید او شما را از هر نفسی غنی میکند از اومدد  بخدمت امر پردازید توجّه بجمال

آستان او باشید بنده درگاه او باشید مستمدّ از فیوضات اوباشید  امر او ثابت باشید خادم او باشید پاسبان

و مصون باشید مطمئن باشید و ننصر من قام علی  مستشرق از انوار او باشید در صون و حمایت او محفوظ

 234ص 5مائده آسمانی ج      .رّیین میفرمایدبجنود من المأل االعلی و قبیل من المالئکة المق نصرة امری



 
 
 
 
 

 حکایت-5

از جلوس کل )احبا( از اندرون تشریف اوردند. مفاد بیانات مبارک به قرار ذیل بود: امروز  یکشنبه شب، بس 

بواسطه آمدن باران هوا مرطوب وسرد بود و چون سخت زکام بودم به مقام اعلى مشرف نشدم. بعد رو به 

فرمودند: شبها که منزلتان سرد نیست؟ البته اشخاصى که سرماى همدان را دیده اند از  احباى همدان نموده

این برودت هوا پروا ندارند. سرماى همدان معرکه است. ما وقتى از همدان گذشتیم در زمستان بود. شش 

ن آمدیم بودیم یک روز آفتاب شد؛ بیرو روز در همدان بودیم. همه وقت برف میبارید و همه در زیر کرسى

هوا خیلى سرد بود. عبور از گردنه اسداباد خیلى مشکل تر بود. هوا صاف بود أما نسیم سرد غریبى میوزید . 

نداشت. خیلى سردم میشد .باین  لباس من از برک کم دوام مثل صافى بود که بتن داشتم . جورابم پنجه 

ی من درد میکند چون تمام دارایى ما را جهت پاى مرا سرما زد. به طورى که حاال هر زمستان پنجه هاى پا

به تاراج برده بودند. چیزى نبود که ما بتوانیم لباس خوب تهیه کنیم. در اسداباد رسیدیم صالح شد که حلوا 

بخوریم بلکه رفع سرما بشود. جناب کلیم به این أمر مبادرت کردند. چون زعفران نبود به جاى آن دارچین 

ن واسطه فلفل تا ناف ما را سوزانید و متصل تا صبح آب میخوردیم أما در عین و فلفل ریخته بودند. به ای

خیلى سفر پُرزحمتى بود. ولى چون در ظلّ مبارک بودیم خیلى مسرور بودیم و همه  حال خیلى مسرور بودیم 

ارى ذکر حق میکردیم . از اسداباد به کنگاور و بعد در بیستون در کاروان سراى صفوى منزل کردیم.... ب

بواسطه سرگون شدن جمال مبارک أعدا خیلى مسرور بودند و میگفتند که ریشه امر بواسطه سرگون شدن 

جمال مبارک کنده شد أما اشتباه کردند چون اگر جمال مبارک سرگون نمى شدند امرشان به شرق و غرب 

یچ یک از احبا مالقات نشد همه نمى رسید و مواعید أنبیاء تحقق پیدا نمیکرد.... بارى از طهران تا بغداد با ه

را شهید کرده بودند. در طهران دو نفر گمنام ادّعاى ایمان میکردند در بغداد جناب آقا محمد مصطفى و 

 شیخ سلطان عرب و عده اى دیگر بودند. این سفر خیلی پُر زحمت بود أما خیلى مسرور بودیم.

روز  9. 1919عبدالبها در ارض اقدس دسامبر از سفرنامه مرحوم على فیروز. ..... تشرف بحضور حضرت 

  . نوشته فرزند أیشان جناب إحسان فیروزjan. 16 .  1921تا  18مشرف بود دسامبر 

 

 



 
 
 
 
 

 گوشه ای از اقدامات حضرت عبدالبهاء-6

اندازی که هم از اعتماد کاذب و هم از ناامیدی کامل، هم از روشنائی  در آغاز قرن بیستم، در چنین چشم

م از تاریکی روحانی مرکّب بود هیکل تابناک عبدالبهاء درخشیدن گرفت. راهی که آن بزرگوار را دانش و ه

به این مقطع اساسی در تاریخ بشری آورده بود بسی دراز بود، پنجاه سالش در تبعید و زندان و محرومیّت 

سیاست مقامات عثمانی گذشت و دمی راحت و آسایش نیافت... حضرت بهاءاللّه با امتناع از اینکه بازیچه 

باشد به تبعید و زندان گرفتار شد و حضرت عبدالبهاء را به نمایندگی و تمشیت امور خویش مأمور فرمود و 

های مأموریّتش ارتباط با کارمندان محلّی و ایالتی حکومت عثمانی بود که همه آنها برای حلّ  یکی از جنبه

پرداختند. با این احوال مشکالت ایران نیز از  شورت میشدند و به م مشکالتشان دست به دامن ایشان می

به دستور حضرت بهاءاللّه کتابی به قلم حضرت  1875نظر مبارکش به دور نماند. از جمله در سال 

ای را که  و مردم ایران به نام رساله مدنیّه نوشته شد که در آن اصول روحانیّه اءعبدالبهاء خطاب به رؤس

بهائیان که از ضایعه ... ارد د نای جامعه ایران در این عصر رشد و ترقّی گردد بیان میباید راهنمای تجدید ب

صعود حضرت بهاءاللّه لطمه شدید دیدند با وصول الواحی که چون سیل از قلم حضرت عبدالبهاء جاری 

تا بتوانند در  کرد شد جانی تازه یافتند. آن الواح که غذای روح آن نیازمندان مشتاق بود راهنمائیشان می می

ساخت محفوظ مانند و از آن  بحبوحه اضطراباتی که اساس نظم و اداره موجود را در وطنشان متزلزل می

بالانقطاع هر روز و هر ماه حضرت عبدالبهاء در تبعیدگاه دوردستش با آنکه .. ورطه به سالمت بیرون جهند.

را به بسط و انتشار کشانید بلکه در ایشان وجدان مبتال به آزار دشمنان بود نه تنها جامعه بهائیان ایران 

اش این شد که در کشور کوچکی فرهنگی را به وجود آورد که در  حیات اجتماعی را بیدار نمود که نتیجه

هیچ جای عالم کسی نظیرش را ندیده و نشناخته بود. قرن ما با تمام اضطراباتش و با همه ادّعاهای 

ند هرگز نتوانسته است مثالی به دست بدهد که چگونه قدرت  ز د میپرطمطراقش که الف خلق نظم جدی

ای ممتاز و موفّق به وجود آورد که بالمآل دامنه خدماتش به سراسر  تواند جامعه کالم یک فرد واحد فرید می

نفوذ از قبیل  تعداد افراد بهائی در همه والیات ایران چند برابر شد و نفوس صاحب.. عالم گسترده شود.

اعتبار مسلمان در حلقه اهل ایمان درآمدند و بذر تشکیالت اداری آینده بهائی به صورت  مای صاحبعل

آفرید نیروهای روحانی در حیات  در جامعه و فرهنگی که حضرت عبدالبهاء می.. های شور کاشته شد. انجمن

هائی در پایتخت و والیات یافت. مثالً تأکید بر تعلیم و تربیت سبب شد که مدارس ب روزانه مردم تجسّم می

هائی نیز به کار پرداخت... در وقتی  تأسیس شوند و با مساعدت دوستان بهائی امریکائی و اروپائی درمانگاه

سانی، ارتباطی  های نامه ر که در بسیاری از نقاط ایران خدمات اوّلیّه پستی وجود نداشت ایجاد شبکه پیک



 
 
 
 
 

عمالً تغییرات بزرگی در زندگانی روزانه بهائیان پدیدار شد. مثالً در ای بهائی نمود. آسان نصیب جامعه پرتقلّ

شد  های ناپاک و آلوده که سبب شیوع انواع امراض می اطاعت از حکم کتاب اقدس، از رفتن به حمّام

حضرت .. شد. هائی ساختند که در آن از آب تازه و دوش استفاده می خودداری کرده برای خود حمّام

ذ خویش را در جامعه سریع التّحوّل بهائی در مهد امراللّه فقط از راه صدور الواح اعمال عبدالبهاء نفو

آمدند و حضرت عبدالبهاء  ارض اقدس می فرمود بلکه وسیله مؤثّر دیگر تشرّف زائرین ایرانی بود که به  نمی

ش از مقاصد و تعالیم فرمود و بیش از پی بخشید و مجهوداتشان را هدایت می این گروه مشتاق را الهام می

ترین پیروزی آن سالیان نخست بنای مقام حضرت باب در کوه  بزرگ.. ساخت. حضرت بهاءاللّه باخبرشان می

کرمل بود که با مشقّت فراوان در محلّی ساخته شد که آن را حضرت بهاءاللّه شخصاً انتخاب فرموده بودند... 

ندانیان سیاسی امپراطوری عثمانی و هم حضرت در اثر انقالب ترک جوان هم اکثر ز 1918در سال 

های مجاورش محبوس ساخته بود  عبدالبهاء آزاد گردیدند. ناگهان موانعی که ایشان را در شهر عکّاء و آبادی

از میان برخاست و حضرت عبدالبهاء را قادر ساخت تا بر امری خطیر قیام فرماید یعنی به اعالن عمومی 

امراللّه یکی از سه توفیق اعظم  هان غرب پردازد که این امر به فرموده حضرت ولیّامراللّه در مراکز بزرگ ج

انگیزی که سفرهای تاریخی حضرت عبدالبهاء در امریکای شمالی و اروپا به  مرکز میثاق است. وقایع شگفت

ت عبدالبهاء هد. حضر د بار آورد، گاه اهمّیّت اقامت یک ساله ایشان را در کشور مصر تحت الشّعاع قرار می

به مصر تشریف بردند و قصد داشتند از آنجا مستقیماً به اروپا سفر کنند امّا به سبب  1911در سپتامبر 

ای واقع در رمله  ( در خانه1911عارضه بیماری مجبور به اقامت در خاک مصر شده تا ماه اوت سال بعد )

ظاهراً علّتش بیماری حضرت عبدالبهاء بود  حومه شهر اسکندریّه ساکن شدند... توقّف در مصر با وجودی که

منصبان از مغرب زمین به چشم خود دیدند که  ها و صاحب به راستی پربرکت و پرفایده بود. دیپلمات

های شایانی در روابط با افراد بلند پایه و معروف خاور نزدیک و مورد توجّه و  حضرت عبدالبهاء چه موفّقیّت

سوار بر کشتی به  1911اوت  11رمود. از این رو چون حضرت عبدالبهاء در عالقه محافل اروپائی احراز ف

 مقصد مارسی شدند شهرتشان از قبل به اروپا رسیده بود.

  
 13الی  7برگرفته از کتاب قرن انوار صص    

 

 



 
 
 
 
 

 نامه ای از یکی از منسوبین حضرت عبدالبهاء به لوا گتسینگر-7

والی ما از طرف دولت با م...لوای عزیزم اگر از احواالت ما در عکا بخواهی بیش از سه ماه است که 

مشکالت بزرگی مواجه هستند و بار دیگر در قلعه زندانی شده اند.یک روز می گویند ایشان را به سودان 

چه خواهد شد.یکی از تبعید خواهند نمود و روز بعد نوع دیگر حرف می  زنند.هیچ کس نمی داند عاقبت 

اهالی محل که از بدو ورود موالی ما به عکا ایمان آورده اکنون در زندان به سر می برد .او از اینکه دین خود 

را ترک کرده و به آئین بهائی گرویده شدیدا مورد تهدید و مؤاخذه قرار گرفته است.لوا جان نمی دانی چقدر 

چنین بلیاتی مشاهده کنیم.هرگز قبال تا این حد در عکا بر ایشان  برای ما ناگوار است که موالی خود را در

سخت نگرفته بودند .حتی دوستان سابق ما حاال از ما روگردان شده و شدیدا خصومت می ورزند.همه در 

صدد آزار و اذیت آن حضرت برآمده اند.چند نفری هم که دوستی خود را حفظ کرده بودند حکومت آنها را 

کرد.سختی و مصیبت از هر سوی حضرت عبدالبهاءرا احاطه نموده و دوست و آشنائی هم از عکا تبعید 

نیست که بتواند کمکی به ایشان بنماید.اگر چه مسلما کاری از هیچکس بر نمی آید مگر خدا به فریاد 

ولی رسد.وقتی می بینم که وجود مبارک در چنین طوفان بالیا گرفتار شده اند دچار غم و اندوه می شویم 

من به این دنیا آمده ام که "ایشان دائما به ما می گویند که باید از این سختی ها خوشحال باشیم می فرمایند:

حیات روحانی به مردم ببخشم و این محال است مگر آنکه خود به سختی و بال دچار گردم از این جهت 

لیم معنوی به مردم بیاموزم تا شاید بتوانند است که این بالیا بر من وارد می شود تا بتوانم حقانیت الهی و تعا

به حیات ابدی فائز گردند.از این جهت برای من نهایت سرور است و هرگز آن را بال و مصیبت نمی دانم 

.این منتهای سرور من است که در امر الهی مشقاتی بر من وارد شود و خوشحالی من وقتی کامل خواهد شد 

 م که خونم را در راه امر نثار کن

 98لوا گتسینگر ص      

 

 

 



 
 
 
 
 

 مناجات حضرت عبدالبهاء -8

 

 هُو اللّه

عطا فرما مستمندانیم توانگر کن ی جمعیّت خاطر ای معشوق این شیدائیان و مقصود این سودائیان پریشانیم

 مجروح و موجوعیم مرهمی مرحمت فرما گمگشتگانیم هدایت کن تشنگانیم دردمندیم درمانی عنایت نما

دستگیر شو آزردگانیم شادمانی افتاده ایم  آشفتگانیم راحت و سکون ده ذلیلیم پرتو عزّت بخش سیراب نما

یارانت مؤیّد کن  و شوقی عطا فرما به خدمت دوستانت موفّق نما و به عبودیّت رارتحافسردگانیم  بخش

 جنان و وجدان .    ع ع اینست منتهی آرزوی دل و جان اینست منتهی آمال
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 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء جَلَّ ثَنائُهُ-9

اگر از حالِ این مظلوم آواره پرسش نمایی و یا خواهشِ شرحی فرمایی بالیا و رزایا چون محیطِ اکبر و امواجِ 

در  انکار و استکبار در اوج اعلی و طوفانِ هجوم و جفا در نهایتِ اشتداد و این مظلوم چون سفینه شکسته ,

افتاده و وحید و فرید و بی ناصر و مُعین در دست متزلزلین مبتال و مستغرق و اِسناد گرداب صد هزار افتراء 

در بحر بالء و متضرّع به ملکوت ابهی که به زودی کأس فنا عنایت گردد و به عالم دیگر رحلت شود و امید 

میسّر گردد و این کأسِ عَذبِ گوارا فوراً از رحمت سابقه و نعمت سابغه که این آمال و آرزو به زودی 

 .    بلکه جان در ره جانان ایثار شود عنایت شود چه که جام بال سرشار شد

 ع ع                                                                                                                           
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 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء ارواحُنا لَهُ الفِداء-11

... باری عبدالبهاء هر چند خود را قطره داند ولکن محیطِ اعظم ممدّ آن و به مثابه ذرّه شمرد ولکن خورشید 

مؤیِّد آن . این همه آوازها از شه بُوَد ؛ یعنی به تأیید او . باری البتّه جسد عنصری و قوای بشری , تحمّل انور 

این مشقّت مستمرّی ننماید و اگر بدرقه عنایت نبود , استخوان این ناتوان البته می گداخت ولی عون و صون 

ا از شدّت تَعَب و شکستگی در اعصاب , حضرت مقصود , نصیر و ظهیر عبدالبهای علیل و ضعیف بود . لهذ

خستگی حاصل شد و از هجوم علل در جسم , فتور حاصل گشت ولکن الحمدُ هلل روح چنان قوّتی یافت که 

این ضعف عظیم و فتور شدید به اندک مدّتی به کلّی زائل گشت . لهذا دوباره عنقریب عبدالبهاء به تحریر و 

نیز در این سکون و سکوت بود که احبای الهی روش عبدالبهاء گیرند و تقریر خواهد پرداخت و مقصود دیگر 

چنان آهنگی بلند کنند و ثبوت و استقامتی نمایند که از بقا و فنای عبدالبهاء فتوری در نشر نفحاتُ اهلل 

تظر حاصل نگردد بلکه کلّ , مانند دریا به جوش آیند و به مثابه طیور مالء اعلی به خروش ؛ تا نفوسی که من

فوت و موت این بنده آستان الهی هستند , خائب و خاسر شوند و بدانند که علوّ امر مبارک و سموّ کلمة اهلل 

 , منوط و مشروط به بقای عبدالبهاء نه .

 منتخبات مکاتیب ج پنج ص هفتادو هفت 

  



 
 
 
 
 

 ویژگیهای آثار حضرت عبدالبهاء-11

تا برخیزد ، طرح الفت ریزد ، خفتگان را بیددار نمایدد ،   آثار حضرت عبدالبهاء انسان را به تحرک می خواند 

خاموشان را به خروش آرد و مدهوشان را سرمایه هوش شود. در تحرک انسانی هم حرکدت دوریده ای در   

حول عالم طبیعت میسر است و هم حرکت محموده ای که پرواز از طبیعت و سوق به عالم ملکوتی را میسدر  

ت محمودیه غایت است و آن غایت رسیدنی است اگر همت نمایان باشد، جان می سازد. انسان بصیر را حرک

و وجدان برای خدمت به وحدت عالم انسان بسیج شود و خیر عموم بر مصالح فردیه رجحان یابد. سدوق در  

حرکت محمودیه زحمت دارد ، تمرین و ممارست می طلبد ، عزم جزم می خواهد تدا در مرتبده اعدالی آن    

حمن گردد ، مطلع انوار حضرت یزدان شود و به این کماالت در مرکز خاک سیر عالم افالک انسان مظهر ر

 نماید.

آثار حضرت عبدالبهاء درس اخالق می دهد ، انسان را به توکل و صبر و سعه صدر دعوت می کند ، ادب و 

عین می سازد و راه انسانیت را شرح و تعریف می نماید ، میزان اخالقی به دست می دهد ، هدف اخالق را م

وصول به اهداف عالیه را نشان می دهد. تقوی و صالح درع انسان است. مرضی که بر جهان مستولی اسدت  

به داروی سیاسی و درمان آزادی و های و هوی انقالبات اجتماعی و نظامی درمان نگردد و عالج نپذیرد زیرا 

 ودنی است. درد این جان خسته و دل افسرده با معجون محبت الهیه زد

 14به قلم جناب وحید رأفتی خوشه های خرمن و ادب ج      

 

 برگرفته از خاطرات رامونا آلن براون-12

مادرم در پاسخ به دعوتی از سوی حضرت عبدالبهاء تصمیم گرفت با یکی از دوستان ...عازم  1922در سال 

ردد زمانی کوتاه قبل از صعود هیکل که ذیال نقل می گ 1921اکتبر  6زیارت شود...اما لوح مبارک مورخ 

 مبارک به ملکوت ابهی به دست مادرم رسید.:

 هواهلل     

آن عائله طلب تأیید و عنایت نمایم  .از ملکوت ابهی برای جمیع اعضاء ای ثابت بر میثاق مکتوبت واصل شد

نفوس پردازید  تتربیتا جمیع موهوب به عنایت گردند.جناب فاضل روح حیات در آمریکا دمید.شما باید به 



 
 
 
 
 

.مأذونی که سال دیگر بیایی .حال به تبلیغ مشغول شو .وقت تنگ است به اختصار مرقوم شد.عفو نمائید 

 علیک بهاء االبهی ع ع

وقتی مادرم لوح مبارک را دریافت داشت ما متوجه شدیم که موالی محبوب ما حضرت عبدالبهاء محاط به 

این موضوع ما را به غایت اندوهگین نمود  تدریجا رو به تحلیل می رودثقل عظیم امور هستند و قوای ایشان 

آن برای فعالیتهای ایشان در دوران اقامت هیکل مبارک در منطقه خلیج سانفرانسیسکو جلساتی که در 

مصاحبه های خصوصی که با افراد سرشناس و مردم عادی داشتند نفوسی از  ، صدها نفر صحبت می فرمودن

نهای مختلف که حول هیکل مبارک حلقه می زدند تا جوابهای ایشان را به سؤاالت متعدد و نژادها و آئی

متنوع بشنوند و فیض حضور ایشان و بهره مندی از محبت هیکل مبارک به خاطرم آمد. ...ابدا برایم حیرت 

رادی از آور نبود که حضرت عبدالبهاء در مالقات با مردم اعم از نفوس متشخص و ممتاز جامعه یا اف

در کمال محبت ،مهربانی  طبقات پائین اجتماع بسیار راحت و آسوده بودند زیرا ایشان با همه به طور یکسان

و ادب رفتار می کردند.نهایت مالطفت و شفقت را نسبت به فقراءنشان می دادند برای من این نکته تعجب 

متفاوت زندگی وفق می دادند سروصدای برانگیز بود که هیکل مبارک اینقدر آسان خود را باشرائط 

شهرهای بزرگ با تمام چراغهای پرنورشان و آمیزه ای از شنوندگان مختلف مرد و زن،گوئی برای همیشه 

بخشی از زندگی ایشان بوده است.بعضی اوقات ایشان تأثیرات سالهای زندان و محرومیت را بروز می دادند 

می دانستم که این نتیجة سالها درد و رنج ایشان برای عالم و من بسیار غمگین و متأسف می شدم زیرا 

 انسانی بود.

 84خاطراتی از حضرت عبدالبهاء  ص     

  



 
 
 
 
 

 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -14

چندی است بیمارم و از زندگانی این جهان بیزارم و سیر در جهان دیگر آرزو دارم . اگر ترک این آشیان  "

شتافتم فراموش  مکن , خاموش منشین , آرام مجو , وصایای من به خاطر آر , پند نمودم و به جهان ملکوت 

گوش کن , کاری کن که در جهان ملکوت جلوه نمایی و رخ به فیض بهاء و نور میثاق بیارایی . جلوه جسمانی 

. ترا دمی است و دریای سرور این خاکدان فانی شبنمی . همّت بلند نما و به دمی و شبنمی قناعت منما 

 "فراموش ننمایم , نه در این جهان و نه در جهان دیگر .
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 با درگذشت حضرت عبدالبهاء عصر رسولی امر بهائی خاتمه یافت.-15

باب به ملّاحسین اظهار امر فرمود حضرت عبدالبهاء متولّد شد. حال پس از هفتاد  در همان شبی که حضرت 

اش  امراللّه در باره اراده الهی حیاتش به آخر رسید و پایان عصر رسولی که حضرت ولیّ هفت سال به و

تابناک باشد با شکوه درخشنده و  عصری بود که هیچ فتح و ظفری در حال و آینده هرچند"فرمودند 

ای که  مکنونه هزار سال در آینده خواهد گذشت که قوای فرا رسید. هزاران 37"وجاللش برابری نتواند کرد

انسان آفریده به تدریج پدیدار شود.  هر کس که در این مقطع از تاریخ تمدّن  ق در وجدان این قوّه خلّا

نداشته درخشنده و  درتاریخ شش هزار سال پیشین نظیرمطالعه نماید هیکل تابان عبدالبهاء را که  بشری

خواندند و آن هیکل قدسی را حضرت ولیّ  "سرّاللّه"عبدالبهاء را  تابان خواهد دید. حضرت بهاءاللّه حضرت

تعالیم ظهور الهی در عصر بلوغ بشری و  "مثل اعالی"حضرت بهاءاللّه و  میثاق "مرکز و محور"امراللّه به 

های  سیستم ملقّب ساختند. ادیان الهی در گذشته ایّام اگرچه هر یک مادرِ "الم انسانیوحدت ع سرچشمه"

اند و تمامشان به منزله  نداشته گز شبیه حضرت عبدالبهاء راراند ولی ه بزرگ دینی در تاریخ بشری بوده

کلمه  رین مخلوقت ساختند. حضرت عبدالبهاء عالی آماده می بودند که بشر را برای دوره بلوغ خویش مراحلی

نمود. یکی از بهائیان هوشمندامریکا چنین  که کلّیّه امور در نزدش آسان می حضرت بهاءاللّه و کسی بود

 بشری نبود که گوش است: اراده الهی بر این تعلّق گرفت که پیامی بزرگ به نوع بشر ابالغ شود امّا نوشته

به عالم عطا فرمود و او بودکه به نیابت از  بدالبهاء راشنوا داشته باشد، از این روی خداوند بیمانند حضرت ع

را شنید. او بود که روحش  بهاءاللّه را دریافت کرد. او بود که ندای الهی جانب تمام نوع انسان پیام حضرت

آگاهی یافت و ضامن نوع انسان برای   الهامات غیبی ملهم گردید. او بود که از معنای این پیام نوین به

عهد ومیثاق است یعنی آنکه بر صفحه زمین کسی موجود  ی یزدان شد... به نظر من این هماناجابت ندا

ها و  ها و مذهب هنوز خلق نشده است. در جهان قبائل و خاندان باشد که است که بتواند نماینده بشری

خدا تعهّد دهد که  و بههیچ کس چون عبدالبهاء نبود که پیام بهاءاللّه را قبول کند  فراوانند امّا طبقات و غیره

 بشری بیافریند که حامل تعالیم و احکام خدا وحدت عالم انسانی درخواهد آورد و چنان نوع بشر را به خیمه

حضرت عبدالبهاء رسالت خویش را در زندان دستگاه دولتی ظالم و جاهل آغاز کرد و باخیانت برادران  باشد.

بهائیان ایران  یکّه تنها از رو شد. با همه آن مشکالتکردند رو به  بیوفایش که آرزوی مرگش را می

گشتند. در شرق امرالهی را بگسترد و در غرب  ای ساخت که به ترقّیات اجتماعی درخشانی نائل جامعه

توسعه امر بهائی در سراسر عالم پرداخت.  ای برای فرمود و به طرح نقشه هائی از مؤمنان فداکار خلق جامعه



 
 
 
 
 

حضرت بهاءاللّه  حاب فکر و اندیشه را که با اومرتبط بودند به خود جلب کرد و به پیروانتمجید اص احترام و

 .باره احکام و تعالیم بهائی عطا فرمود شمار و قاطع و مستند در بی ها و تبییناتی در سراسر دنیا هدایت

 33قرن انوار ص

 

 خبر صعود حضرت عبدالبهاء در برخی جرائد-16

میالدی به جهانیان و از  1921نوامبر سال  28حضرت عبدالبهاء در همان روز خبر صعود یعنی درگذشت 

جمله بهائیان اعالن گشت جرائد مهمه در شرق و غرب عالم این خبر را در آن روز و روزهای بعد منتشر 

صعود "الساعه الرهّیبه"حیفا در صفحه نخست تحت عنوان  از جمله نشریه معروف النّفیر چاپ نمودند

حضرت عبدالبهاء را به اطالع کل رسانید و اعالنی را به این مضمون منتشر کرد انا هلل و انا الیه راجعون 

رحلت یگانه مصدر فضل و حکمت و احسان حضرت عبدالبهاء عباس را به  جمعیت اسالمیه با کمال تأسف

فردا روز سه شنبه مراسم تدفین آن حضرت برگزار می شود امید است این اعالن را  اطالع عموم می رساند

چون دعوتهای خصوصی شناخته و کل در مراسم تدفین شرکت نمایند خداوند آن حضرت را غریق رحمت و 

رضوان خود فرماید و صبر جمیل به آل و اصحاب او عنایت کند در همان اوقات جمعی از برجستگان جهان 

 The new ...قاط مختلف عالم مراتب تسلیت خود را طی تلگرام به اعضاء عائله مبارک تقدیم نمودند از ن

York world خود ضمن اعالم خبر صعود حضرت عبدالبهاء به بیان  1921در شماره دوم دسامبر سال

عظمت شخصیت آن حضرت و نفوذ بی نظیرش در قلوب و تالش حضرتش برای تحقق تساوی حقوق 

در شماره نوزدهم دسامبر خود پس از  Tanان از جمله بانوان و مردان پرداخت... نشریه فرانسوی مردم

اعالم خبر صعود حضرت عبدالبهاء آن حضرت را به عنوان مروج عالی مقام صلح تجلیل نمود .این نشریه 

ز جمله فرانسه را به تعالیم حیات بخش آئین بهائی اشاره نمود و سفر حضرت عبدالبهاء به مغرب زمین و ا

 به جهت ترویج آرمانهای مهر و آشتی بسیار مؤثر دانست .



 
 
 
 
 

میالدی خود خبر صعود حضرت عبدالبهاء را نه  1922در شماره ژانویه  Times Of Indiaنشریه هندی 

تنها موجب تأسف و تأثر شدید بهائیان عالم دانست تصریح نمود که این ضایعه قلوب همه مردم عالم را که 

زوم تحقق برادری و برابری جهانی اعتقاد دارند به شدت محزون نمود .این نشریه نوشت که اگر چه به ل

وقوع جنگ جهانی نخست خانمانسوز بود وخالف آرمانهای حضرت عبدالبهاء ولیکن آن حضرت هرگز 

تولستوی  اعتقاد راسخ خود را در خصوص تحقق صلح جهانی در آتیه  اوقات از دست نداد عبدالبهاء پیش از

نیروی حیاتی دین را به آدمیا ن گوشزد فرمود .نشریه اسفینکس قاهره مصر در شماره هفدهم دسامبر خود 

ضمن اعالم خبر صعود حضرت عبدالبهاء آن حضرت را رهبری عظیم الشأن شمرد و بیان داشت که آن 

یان و ایجاد برادری و حضرت در معنای کامل خود به بشریت مهر و شفقت می ورزید و در راه اتحاد اد

 برابری در جهان به نهایت درجه کوشش فرمود .نوشت عبدالبهاء مظهر عشق و حکمت الهی بود.

 2118سپتامبر  5پیک یزدان سخنرانی دکتر محمد حسینی در رادیو پیام دوست    

 

 حکایت از خاطرات رامونا آلن براون-17

هی اوقات به نظر می رسید که ایشان به علت بی توجهی و در اواخر دوران سفر هیکل مبارک به کالیفرنیا گا

عدم اجابت کثیری از نفوس به صالی ایشان به عالم بشری و عدم اقبال مردم به تعالیم متعالی حضرت 

بهاءاهلل سخت افسرده و غمگین می شدند.لوا به من گفت وقتی که شنید حضرت مولی الوری زیارتنامه را 

فیا الهی و محبوبی فارسل الّی ...نفحات قدس الطافک "قسمت رسیدند که  زیارت می کردند و به این

به نظر می رسید که ملتمسانه از حضرت بهاءاهلل تقاضا می کنند که ایشان "لتجذبنی عن نفسی و عن الدنیا...

   ب لوا شکست و او مدتی گریست.را از این عالم خالصی بخشند.از این ندای حزین مبارک قل

می  روستائی نزدیک خانه در برکلی قدمبا دختر کوچکم و پسرم در طول یک راه  1921مبر نوا 29روز 

می زنند  مامان نگاه کن حضرت عبدالبهاء با پدر در جلوی ما دارند قدم "زدیم باربارا ناگهان ایستاد و گفت 

راه می  دارندنه نه حضرت عبدالبهاء با پدر شما جلوی ما "گفت: "فکر می کنم اشتباه می کنی"گفتم:



 
 
 
 
 

بعد برای او توضیح دادم که حضرت مولی الوری در این دنیا در حیفا هستند ولی پدر من در دنیای "روند.

و در بازوی هم اما او اصرار داشت که آنها در جلوی ما باز پس او نمی تواند آنها را باهم ببیند. دیگر است.

اال کوپر نامه ای رسید و خبر دهشتناک واصل شد که  من دیگر چیزی نگفتم .روز بعد از .دارند راه می روند

 نوامبر به ملکوت ابهی پرواز کرده اند. 28موالی محبوب ما حضرت عبدالبهاء روز 

 86خاطراتی از حضرت عبدالبهاء ص     

 

 شرح صعود-18

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:

حضرت مولی  "،  "برخیزید، برخیزید "تاریخ، بیست و هشت نوامبر را نشان می داد. فریادی شنیده شد 

شتابان به سوی بیت مبارک دویدم. موقعی که وارد بیت مبارک شدم ،  "الوری ، حضرت مولی الوری

و برخی دیوانه وار می گریستند. می بایست عمالً راه خود را از میان  حاضرین در اطاق اشک می ریختند

جمع ناالن و گریان که اکثراً ایرانی بودند باز کنم. وقتی به اطاق مبارک رسیدم، دکتر کروگ کنار تختخواب 

سپس  "حضرت مولی الوری هم اکنون صعود فرمودند. "ایشان ایستاده بود . او رو به من کرده و گفت: 

تر کروگ پلک های مبارک را بست. چند لحظه ای ساکت ایستادم و به آن هیکل مهیمن خیره شدم، دک

 کسی که به زندگی من نور تابانده بود؛ چقدر همواره در جوار ایشان احساس خوبی داشتم. 

ند می در اطاق اصلی میانی غوغایی به پا بود . برخی از نفوس به صدای بلند گریه می کردند. گویی از خداو

پرسیدند که چرا باید چنین اتفاقی روی دهد ؟ حاال که حضرت مولی الوری صعود فرموده اند ، امر مبارک 

چه خواهد شد ؟ وجود مبارکی که می توانست به آن سؤاالت پاسخ گوید ، در آن سوی اطاق بود . حضرت 

ی دادند و رنج و الم آنها را می ورقه مبارکه علیا با آرامش مشی می فرمودند و آن نفوس محزون را تسلی م

کاستند . متانت ایشان، استواری ایشان، جریان مداوم امواج محبت از سوی ایشان این اطمینان را می بخشید 

حضرت مولی الوری حتی در صعود خود مورث وحدت بودند و اصل  که امر مبارک دچار وقفه نخواهد شد.

ز جمیع اطراف حیفا ، فقیر و ثروتمند ، پهلو به پهلو به سوی وحدت عالم انسانی را پیش می بردند. نفوس ا



 
 
 
 
 

بیت حضرت عبدالبهاء جایی که تابوت قرار داشت در حرکت بودند . سایرین از فواصل بعیده جهت حضور 

در مراسم تشییع رمس مطهر آمده بودند. مندوب سامی فلسطین ، سِر هربرت ساموئل ، حاکم فینیقیه ، 

ها ، کردها ، اعراب ، یونانیان ، مصریان ، آلمانی ها ، سوئیسی ها ، امریکایی ها ، ایرانی حاکم اورشلیم ، ترک 

ها ، انگلیسی هددا ، بخشی از فددوران خددود جوش تکریددم به حضددرت عبدالبهاء بودند . جمعیت انبوه 

ایستاده با بازوان متحرک به جمعی حدود ده هزار نفره تبدیل شد . گویی حضرت مولی الوری روی قله کوه 

گسترده ، انبوه جمعیت را چون یک عائله به سوی هم می کشند . حتی رهبران مذهبی ، کشیشان ، کاتولیک 

های رومی و ... در کنار زعمای جامعدة مسلمدانان و رهبران یهودی گام بر میداشتند . آنها در محبت و 

منفور به فلسطین آورده شد و با محبت عمیق تکریم نسبت به نفسی که می دانستند به عنوان یک مسجون 

 و خدمت بالقید و شرط به همه از درون قیود ظلم و ستم قیام کرد ، متّحد بودند . 

... نفوس از جبل کرمل به آهستگی باال می رفتند و تابوت حامل رمس حضرت مولی الوری را از دست های 

ل تابوت ، ولو برای این که یک لحظه ، با یکدیگر گشوده دیگری تحویل می دادند . مردم برای افتخار حم

خدایا ،  "رقابت می کردند . آنها بهائی نبودند . مدت دو ساعت آنها پیش رفتند بسیاری زاری می کردند : 

در نیمه راه مقام حضرت اعلی ،  "ای خدای من ، پدر ما ، ما را ترک کرد ، پدر ما ، ما را ترک گفته است . 

پیشاهنگ ، حلقه ای گل روی تابوت گذاشتند ... وقتی که باالخره جمعیت متحرّک انبوه به  گروهی از پسران

حدیقة محل مقام حضرت اعلی رسید ، تابوت که با شال خوش رنگ ساده ای تزیین یافته بود روی میز    

ا ابراز محبت برای ساده ای که با پارچه سفید رنگی پوشیده شده بود ، به آرامی گذاشته شد . افراد گوناگون ب

آخرین دفعه به یار عزیز از دست رفته شان به هم فشرده شده ، به تابوت نزدیک شدند . نُه نفر به 

سخنرانی در مدح و تکریم ایشان پرداختند و این تکریم آن چنان شایسته بود که نیازی به ناطق بهائی پیدا 

وی شانه های عریض خادم مقام قرار گرفت . وی نشد . سپس تابوت با احتیاط از روی میز برداشته شد و ر

آهسته به درون مرقدی قدم گذاشت که در اطاق مجاور محل استقرار رمس حضرت اعلی قرار داشت . تنها 

یک مرد می توانست تابوت را پائین ببرد ، چه که جا برای فرد دیگری وجود نداشت . بعد از مراسم تشییع ، 

ود ، دریافت که چرا روز قبل از صعود مبارک ، حضرت مولی الوری سؤال همین خادم که مرد نیرومندی ب

تو مرد نیرومندی هستی ، نمی توانی مرا به جایی حمل کنی که بتوانم  "حیرت بخشی از وی نموده بودند : 

 "بیاسایم ؟ از این جهان خسته شده ام . 

  57د  61ی تصرف و تلخیص صص اقتباس از کتاب عشق و بندگی با کم                           



 
 
 
 
 

 زیارتنامه

 هواالبهی                                          

تَقَدَّسَت عَن اِدراکِ اَهلِ  الهی الهی اِنّی اَبسُطُ اِلَیکَ اَکُفُّ التَّضَرُّعِ و التَّبَتُّلِ وَ االِبتِهالِ و اُعَفِّرُ وَجهِی بِتُرابِ عَتَبَهٍ

وتِ مِن اُولِی االَلبابِ اَن تَنظُرَ اِلی عَبدِکَ الخاضِعِ الخاشِعِ بِبابِ اَحَدیتَِّکَ بِلَحَظاتِ اَعیُنِ الحَقائِقِ و النُّع

المُتِضَرِّعُ رَحمانیَّتِکَ و تَغمُرَهُ فی بِحارِ رَحمَهِ صَمَدانیَّتِکَ . اَی رَبِّ اِنَّهُ عَبدُکَ البائِسُ الفَقیرُ و رَقیقُکَ السائِلُ 

بتَهِلٌ اِلیکَ مُتَوَکِّلٌ عَلیکَ مُتَضَرِّعٌ بَینَ یَدیکَ ، یُنادیکَ و یُناجیکَ و یَقُولُ : رَبِّ اَیِّدنی عَلی خِدمَهِ االَسیرُ مُ

مَلَکوتِ  تُلِ اِلیاَحِبّائِکَ و قَوِّنی عَلی عُبُودیَّهِ حَضرَتِ اَحَدیَّتِکَ و نَوِّر جَبینی بِاَنوارِ التَّعَبُدِ فی ساحَهِ قُدسِکَ و التَّبَ

بیَّتِکَ . اَی رَبِ عَظَمَتِکَ و حَقِّقنی بِالفَناءِ فی فِناءِ بابِ اُلُوهیَّتِکَ و اَعِّنی عَلَی المُواظِبَهِ عَلَی االِنعِدامِ فی رَحبَهِ رُبُو

مَرِّ االَحِباءِ وَ اجعَلنی فِداءً اسقِنی کَأسَ الفَناءِ وَ البِسنی ثَوبَ الفَناءِ وَ اغرِقنی فی بَحرِ الفَناءِ وَ اجعَلنی غُباراً فی مَ

ا ما یُنادیکَ لِالَرضِ الَّتی وَطِئَتها اَقدامُ االَصفیاءِ فی سَبیلِکَ یا رَبَّ العِزَهِ وَ العُلی . اِنَّکَ اَنتَ الکَریمُ المُتِعالُ . هذ

ارَهُ وَ اشرَح صَدرَهُ و اَوقِد مِصباحَهُ فی خِدمَهِ بِه ذلِکَ العَبدُ فی البُکُورِ و اآلصالِ . اَی رَبِّ حَقِّق آمالَهُ وَ نَوِّر اَسر

                    اَمرِکَ و عِبادِکَ . اِنَّکَ اَنتَ الکَریمُ الرَّحیمُ الوَهّابُ و اِنَّکَ اَنتَ العَزیزُ الرَّئُوفُ الرَّحمنُ .   
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                                                 مناجات خاتمه-21

 هواهلل           

از عالم باال نظری به این بندگانِ بینوا نما و آه و اَنینِ این خسته دالن را اجابت کن . مساعی  ای موالی توانا،

لَهیبِ فِراقَت را به میاهِ عَذبِ  ،آشفتگان رویَت را برکتی عظیم بخش و بر اجرای وصایای مُبرَمه ات موفّق دار

اتِ عظیمه در سبیلِ امرت بنشان و حزن و اندوه این مصیبت زدگان را از صفحات قلوب به تحقّقِ وعده اجرائ

های جانپرورت , محو و زائل کن . ذوق و شوق تبلیغ را در قلوب و ارواح تولید کن و موانع حالیه را یک یک 

لَعِ تقدیس و تنزیه و خلوص نیّت و مرتفع ساز . قلوب را استعدادی شدید بخش و ناشرین لِواءِ مجید را به خِ

راستی و صداقت مزیّن فرما . ابوابِ رَخا بر وجه اهل بهاء ، آن اسیران مظلوم بگشا و عزّت جاودانی را به 

یاران عزیزت عطا کن . تو شاهد و آگاهی که این مُشدددت ضُعَفا جزتونجویند و حِرز و موئِلی جز تو نخواهند 

ندارند. توئی مقتدر و توانا و بینا و  عده های صریحه ات و تأییدات الرَیبیه ات نداشته وو امید و اِتِّکالی جز و

 بنده آستانش شوقی       شنوا ....                               

    

 

 

 

مساعدت شما سروران فضائی روحانی  که شایسته چنین اوقات عزیزان و همراهان عزیز امیدواریم که با 

 ، در جمع احباء حاکم گردد. مبارکی است

بدیهی است که با در نظر گرفتن شرائط و زمانی که در اختیار می باشد امکان حذف بعضی از مطالب به 

 صالحدید و انتخاب شما وجود دارد

 موفق و مؤید باشید


