
 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

شرایط موجود امکان برگزاری جلسات را نخواهیم داشت اما باور داریم که میتوانیم با شایان ذکر است که با توجه به 
مساعدت یکدیگر فضایی کامال روحانی را با امکانات مجازی فراهم آوریم. به همین دلیل و با توجه به محدودیتهای 

زاری جلسات طوالنی تر، از آرشیو به برگ موجود برنامه کوتاهی تقدیم میگردد و از عزیزان تقاضا میشود در صورت نیاز
 .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 برای این بخش ادعیه ای به عنوان ضمیمه پیشنهاد گردیده است
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 مناجات شروع  -1

 الها معبودا مسجودا

ات اين مشت خاك را از اهتزاز كلمه مباركه منع منما و از حرارت محّبت محروم مساز. درياهای عالم بر رحمت محيطه
دريای كرم قطره ئی بشطرت توّجه نموده و ای آفتاب شاهد و گواه و آسمانها بر رفعت و عظمتت مقّر و معترف . ای 

. رجای افئده جود وجود جودت را طلب كرده هستيت مقّدس از دليل و برهان و استوائت بر عرش منّزه از ذكر و بيان
وقلوب و ارتفاع ايادی نفوس بر بخششت گواهيست صادق و شاهديست ناطق چه كه اگر كرم نبود دست ارتفاع را 

ساطع.  تراب چه و ارتفاع چه. ای كريم نّير رحمتت از افق هر شیء ظاهر و نجم عطايت از هر شطری نمی آموخت
. چون خلق از تو و اميد مكنونهء قلب از تو سزاوار آنكه محتا جان بابت عطايت را ميطلبند و عّشاق رويت لقايت را

ات ارادات بديعی فائز فرمائی. توئی آنكه از اراده امام وجوه اغيارمحرمان كويت را بطراز جديدی مزّين نمائی و باسم
عالم ظاهر و از مشّيتت مشّيات امم نافذ رجا از قلوب طالبانت قطع نشده و نميشود . گواه اين مقام كلمه مباركه )ال 

ئی َتْقَنطوا (. ای كريم عبادت در بحر نفس و هوی مشاهده ميشوند نجاتت را آمل و بخششهای قديمت را سائل . تو
 .قادر و توانا و معين و دانا

 373ادعیه ص                                     

 

 

 

 

 

 مناجات دوم  -2

 ُهو اهلل

ای پدر آسمانی ُجنود ملکوت داری و مالئکهء روحانی ما بيچارگان مرغ بال و پر شکسته ايم ولی در فضای ملکوت 
ان تشنه لبيم دريای آب حيات طلبيم پروانه عالم ناسوتيم آرزوی سراج الهوت داريم در نهايت پرواز آرزو کنيم ماهي

ضعف و بی قّوتيم ولی خود را به صف عالم ميزنيم پس ای رّب الجنود تأييد فرما تا سپاه انوار ظفر يابد و لشکر 
نما و به سلطنت سرمدی بشارت ده و از ظلمات شکست خورد ما را به خدمت ملکوت موّفق دار و بر اسرار الهی مّطلع 

حيات ابدّيه بهره و نصيب بخش زبان را گويا کن و ديده ها را بينا نما تا مشاهدهء عالم ملکوت کنيم و به نطق فصيح 
 عبد البهاء عّباس                                                        .ستايش جمال و کمال تو نمائيم توئی بخشنده و مهربان

 308لمان ص مجموعه مناجاتهای چاپ آ                        



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -3

. تو که دلباختۀ روی ای شيدايی روی دلبر معنوی هر عاشقی َسِر معشوقی دارد و هر دلداده ای پريشان موی دلبری
بنشين و  ،چون ُقمری و فاخته روحانی در اين بوستاِن رحمانی و گلستاِن يزدانی بر سرِوآزاد ،معشوِق بزِم الهی هستی

آغاز ترانه کن و فغان و ناله نما که روی آن ُگِل صد برِگ خندان در پِس نقاب شد و جمال آن دلبر رحمن در َورای 
در  نظر به ضعِف َبَصر ماست واااّل آن آفتاب را طلوع و غروبی فی حدِّ ذاته نه  ،َاسَتغُفِراهلل اين نقاب و حجاب .حجاب

 ع ع                                                                                                              ملکوت ابهايش الئح است

 266بشارة النور ص                                      
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 ُهواألبهی

ای دلسوخته هجران الهی، آن جمال موعود مليک مقصود سلطان وجود کشف نقاب و هتک حجاب فرمود پرده 
اخت عرض جمال کرد و رايت اجالل برافراشت تجّلی آفتاب کرد و جلوه جهانتاب چون گل برانداخت و َعَلم دلبری برافر 

در چمن رخ برافروخت و چون نار سيناء و آتش موسی در سدره ابهی شعله نورانی روشن کرد با وجود اين فيض 
فسردگان مأيوس شامل و طلوع بدر کامل نابينايان محروم شدند و محتجبان مهجوران بی خردان ممنوع شدند و ا 

حال آن آفتاب بافق عّزت صعود نمود و آن سراج در زجاجه مأل اعلی برافروخت و ابواب مشاهده مسدود شد و لکن 
تو که اّيام لقا را ادراک نمودی و بموهبت رّب ابهی فائز شدی بعروه وثقای تقی متشّبث شو و بحبل متين اخالق اهل 

 ع ع                                                                                 نمایی  تعّلّّين متمّسک گرد تا شکرانه اين نعم
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ما"... لُّ . وجود مبارک به باطل در  ت شديده ای را که تحمل نفرمودحضرت بهاءاهلل برای احياء عالم چه مصأيب و َتأَ
هام قرار گرفتند . به ٓان . از دياری به ديار ديگر نفی و سرگون شدندمغلول شدند، . مسجون و مضروب گشتندَمظان اتِّ

م خيانت نمودند و مسموم ساختند ٓان حضرت " در هر دمی . ما َيمَلک را به تاالن و تاراج بردند و به فرموده وجود ُمکرَّ
. تا نَفس باز  "َاِب سماوی و مالُک االسماِء و الّصفات . اين بود استقبال ظالمانه اهل جفا از "به عذابی جديد مبتال "

 . وجود مبارکی که بالپسين در اين کره خاکی به مّدت چهل سنه تا خاتمه حيات مبارکش مسجون و سرگون باقی ماند
و اذّيت و ٓازار ُامرا و حّکام و سالطين ايران و امپراتوری عثمانی و مورد ضّدّيت و اعراض علمای وقفه تحت تضّيقات 

مّکار و َظلوم دين بود و مورد بی اعتنايی ساير ملوک که ٓانها را با الواحی بسيار ُمَهيِمن انذار فرمود و با مواعظی 
ِعمار عالم و ٓارامش امم می باشد مخاطب ساخت و  ،د و اتفاقحکيمانه و صادقانه ٓانها را به ٓانچه سبب ٓاسايش و اتحا

 :اّيام به تٔاليف قلوب و تهذيب نفوس مشغول ... ناگاه حنين ٓان حضرت بلند شد و فرمود در ليالی و

تی" وب بعض َبليَّ  "و ُحزنی ما َيعقوُب َبثَّ َاَقُلُه و ُکلُّ َبالِء َايُّ

باری و صدر ُمنَصِعق می شود با اندک تٔاملی درباره ٓاماج تير بال بودن ٓان ذات  لسان حيا دارد از ادامه چنين ذکر رّقت
مقّدس و مصأيبی که هيچ نفسی تاب تحمل ٓان را ندارد، اّما ما به جای اينکه تسليم احساسات افسردگی و نااميدی و 

رکه پر معنايی می شويم که می ملتجی به سکون و ٓارامِش اطمينان بخش مذکوِر در اين بيانات مبا ،ئاس بشويم
 :فرمايد

جِل تهذيب نفوس و ارتفاع کلمٔهاهلل  " وارد شد بر اين مظلوم ٓانچه ِشبه و مثل نداشته و کل را به کمال تسليم و رضا اِلَ
 ”حمل نموديم

بِر و االصطباِر " بی اندازه با) کًا ِبَحبِل الصَّ صبری بی حّد و با متانتی  اين چنين(" مظلوم عالم فی حيِن الباليا ُمِتَمسِّ
عظيم و جليل مصونّيت و حقيقت وجودی خويش را هم چون دوستی يکتا و مهربان ظاهر فرمود و مساعی حضرتش 
را به هدف اصلی ظهور مبارکش معطوف ساخت و ٓاالم خود را مبّدل به اسبابی نجات بخش نمود و ناس را در ظّل 

 ".... لواء وحدت دعوت فرمود
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 حکایت  -6

حق جل فضله نام بنده را فرمودند از جا برخاستم و به حضور مبارك ايستادم هيكل اقدس  یجد بزرگوارم فرمود وقت
لت كشيدم ابشقاب برداشتند و به بنده فرمودند دهانتان را باز كنيد بنده خج يك عدد با قلوا با دو اصبع اطهر از توى 

. هيكل اقدس باقلوا را در دهانم را به قدري باز كنم كه باقلوا تمامًا در دهانم قرار گيرد یهيكل اقدس ابه یكه رو به رو
. حق جل فضله بالفاصله در هانم بودكه نصف آن باقلوا در بيرون از د یدهان بنده كه نيمه باز بود گذاشتند به طور

باقلوا زدند و فرمودند گفتم دهانتان را باز كنيد  یحالي كه تبسمى شيرين بر لب داشتند با كف دست مباركشان بر رو
و تمام باقلوا با اشارٔه كف دست حضرتشان در دهان بنده فرو رفت و دهانم پر از باقلوا شد و حاضرين نيز از اين 

مزاح شريف مبارك لذت برده و آهسته خنديدند و بنده هم با دهان پر از باقلوا پس پس برگشتم و در  تبّسم لطيف و
محل خود نشستم و به تدريج باقلوا را خوردم .روزي در قلبم خطور كرد كه كاش در موقع نزول آيات حاضر بودم و به 

. از عت بعد از ظهر بود كه بنده را احضار فرمودندچشم خود آن كيفيت را مشاهده مينمودم . روز بعد تقريبًا دو سه سا
 یپله هاى قصر كه باال مي رفتم صوت مبارك را شنيدم و به محض اينكه وارد صحن قصر شدم ديدم جمال اقدس ابه

با آن هيكل  نورانى مشى مي فرمايند و صورت مبارك برافروخته و عرق بر پيشانى و جبين نورانى حضرتشان نمايان و 
مهيمن و قوى  كه در اعماق قلب و روح انسان  یبارك حضرتشان از عبا بيرون است و در حال مشي با صوتدست م

نشسته و مقداري قلم و كاغذ در طرف  ینفوذ مي نمود آيات از فم اطهر صادر و نازل است و ميرزا آقا جان كاتب وح
دن آن منظره چنان مرا منقلب و مضطرب . ديدست راست خود گذاشته و به سرعت مشغول تحرير آيات منزله است

دادند با دست راست  یم . هيكل اطهر در حالي كه به بيانات خودشان ادامه نمود كه نزديك بود بر زمين نقش بندم
كه تمام بند بند بدنم ميلرزيد از پله ها به  ی. در حالمباركشان كه از عبا بيرون بود به اشاره فرمودند كه برويد بيرون

مبهوت و  تي پائين آمدم و نميدانستم كجا بروم و چه كنم و شايد ده دقيقه بيرون قصر ايستاده و مات و متحّير وسخ 
 ی چه ديد یه بود كجا رفتچ. دوستان پرسيدند وحشت زده و خموش بودم تا كم كم آرام شدم و به مسافرخانه رفتم

از قيامت كبرى را به چشم خود  یو عرض كردم آفتاباختيار اشك از دو چشمم فرو ريخت و زار زار گريستم  یكه ب
ه بنده ديده ام ببينند ديگر منتظر قيامت نخواهند بود چ ر اهل ارض بيابند و آناگ. است آن ديدم یديدم آنچه ناديدن

 .جمال هيكل اقدس ابهى مانند نور ظاهر و نمايان بود قامت و خرام و جبروت از مشى و ملكوت و عظمت و قدرت و

 ٢١٧سفينه عرفان ص                                                                                               
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اگر افق اعلی از زخرف دنيا خالی است ولکن در خزائِن توّکل و تفويض از برای ُوّراث ميراِث مرغوِب ال ِعْدَل له گذاشتيم 
حمُن ِفی گنج نگذاشت يم و بر رنج نيفزوديم  َاْيُم اهلِل در ثروت خوف مستور و خطر مکنون  ُاْنُظُروا ُثمَّ اْذُکُروا ما َاْنَزَلُه الرَّ

َدُه  ثروت عالم را وفائی نه آنچه را فنا اخذ نمايد و ذْي َجَمَع مااًل َو َعدَّ يرد اليق تغّير پذ اْلُفْرقاِن َوْيٌل ِلُکلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة الَّ
اعتنا نبوده و نيست مگر َعلی َقَدٍر َمْعُلوٍم مقصود اين مظلوم از حمل شدائد و باليا و انزال آيات و اظهار بّينات اخماد 
نار ضغينه و بغضا بوده که شايد آفاق افئده اهل عالم بنور اّتفاق منّور گردد و بآسايش حقيقی فائز و از افق لوح الهی  

و ُمشرق  بايد کل بآن ناظر باشند ای اهل عالم شما را وصّيت مينمايم بآنچه سبب ارتفاع مقامات  نّيِر اين بيان الئح 
شماست بتقوی اهلل تمّسک نمائيد و بذيل معروف تشّبث کنيد براستی ميگويم لسان از برای ذکر خير است او را بگفتار 

ْنسان اجتناب زشت مياالئيد َعَفی اهلُل َعّما َسَلَف از بعد بايد کل بما ين ُر ِبه اأْلِ بغی تکّلم نمايند از لعن و طعن و ما َيَتَکدَّ
نمايند. مقام انسان بزرگ است چندی قبل اين کلمه عليا از مخزن قلم ابهی ظاهر امروز روزيست بزرگ و مبارک آنچه 

نمايد و بر امر ثابت و  در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و ميشود مقام انسان بزرگست اگر بحّق و راستی تمّسک
حمِن مشهود  شمس و قمر سمع و بصر و انجم او اخالق منيره مضيئه  راسخ باشد انسان حقيقی بمثابه آسمان َلَدی الرَّ
مقامش اعلی المقام و آثارش مرّبی امکان هر ُمقبلی اليوم َعرف قميص را يافت و بقلب طاهر بافق اعلی توّجه نمود او 

حمراء مذکور ُخْذ َقَدَح ِعناَيتی ِبِاْسمی ُثمَّ اْشَرْب ِمْنُه ِبِذْکِرَي اْلَعزْيِز اْلَبدْيِع ای اهل عالم مذهب   از اهل بها در صحيفه
الهی از برای محّبت و اّتحاد است او را سبب عداوت و اختالف منمائيد نزد صاحبان بصر و اهل منظر اکبر آنچه سبب 

لم اعلی نازل شده ولکن ُجّهال ارض چون ُمَرّبای نفس و هوسند از حفظ و عّلت راحت و آسايش عباد است از ق
 . حکمتهای بالغه حکيم حقيقی غافلند و بظنون و اوهام ناطق و عامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( کتاب عهدی )قسمت دوم -7

د حکومت ارض بآن يا َاْوِلياَء اهلِل َو ُاَمناَئُه ملوک مظاهر قدرت و مطالع عّزت و ثروت حّقند در باره ايشان  دعا کني 
نفوس عنايت شد و قلوب را از برای خود مقّرر داشت نزاع و جدال را نهی فرمود  َنْهَيًا َعظْيمًا ِفی اْلِکتاِب هذا َاْمُر اهلِل 

ُه ُهَو اْلعَ  ْثباِت ِانَّ َنُه  بِطراِز اأْلِ ْعَظِم َو َعَصَمُه ِمْن ُحْکِم اْلَمْحِو َو َزيَّ ُهوِر اأْلَ لْيُم اْلَحکيُم  مظاهر حکم  ومطالع امر  فی هَذا الظُّ
َمراِء َو اْلُعَلماِء ِفی اْلَبهآِء اُولئَک ُاَمنائی َبْيَن   ِعبادْي که بطراز عدل و انصاف مزّينند بر کل اعانت آن نفوس الزم . ُطوبی لأْلُ

 ذْي َاحاَط اْلُوُجوَد  در کتاب اقدس در اين مقام نازلَرْحَمتْي َو َفْضلَي الَّ  َو َمشاِرُق َاْحکامْي َبْيَن َخْلقی َعَلْيِهْم َبهائی وَ 
شده آنچه که از آفاق کلماتش انوار بخشش الهی المع و ساطع و ُمشِرق است يا اغصانی در وجود قّوت عظيمه و 

غصان و قدرت کامله مکنون و مستور باو و جهت اّتحاد او ناظر باشيد نه باختالفات ظاهره از او  وصّيت اهلل آنکه بايد ا
ْقَدِس  " اذا غيض بحر الوصال و قضی  افنان و منتسبين طّرًا بغصن اعظم ناظر باشند ُاْنُظُروا ما َاْنَزْلناُه فی ِکتاِبَي اأْلَ
کتاب المبدِء ِفی اْلمأل توّجهوا الی من اراده اهلل اّلذی اْنشعب مْن هذا اأْلَصل القديم " مقصود از اين آيه مبارکه غصن 

کذلک اْظهرنا اأْلْمر فضاًل مْن عْندنا و اَنا اْلفّضال اْلکريُم قد قّدر اهلل مقام اْلغْصن اأْلکبر بعد مقامه اّنه  هو اعظم بوده 
 .األمر الحکيم  قد اْصطفينا اأْلکبر بعد اأْلعظم امرًا من لدن عليم خبير
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ر اهلُل َلُهْم َحّقًا فی َاْمواِل الّناِس يا َاْغصانی َو َاْفنانی َو َذوی  َقراَبتی ُنوصيُکْم ِبَتْقَوی محّبت اغصان بر کل الزم َولِکْن ما  َقدَّ
الهی  و   اهلِل َو ِبَمْعُروٍف َو ِبما َيْنَبغی َو ِبما َيْرَتِفُع ِبه َمقاماُتُکْم براستی ميگويم تقوی سردار اعظم است از برای نصرت امر 

اين سردار است اخالق و اعمال طّيبه طاهره مرضّيه بوده و هست بگو ای عباد اسباب نظم را سبب  جنوديکه اليق
پريشانی منمائيد و عّلت اّتحاد را عّلت اختالف مسازيد اميد آنکه اهل بهاء بکلمه مبارکه ُقْل ُکلٌّ ِمْن ِعْنِد اهلِل ناظر 

ار ضغينه و بغضا که در قلوب و صدور مکنون و مخزونست احزاب باشند و اين کلمه عليا بمثابه آبست از برای اطفاء ن
بْيَل َو ُهَو اْلُمْقَتِدُر الْ  ُه َيُقوُل اْلَحقَّ َو َيْهِدی السَّ َعزيُز اْلَجمْيُل مختلفه از اين کلمه واحده بنور اّتحاد حقيقی فائز ميشوند انَّ

مه و اين حکم از قبل و بعد در کتب الهی مذکور و مسطور  احترام و مالحظه اغصان بر کّل الزم ألعزاز امر و ارتفاع کل
ِخْدَمِة ُطوبی ِلَمْن فاَز ِبما ُاِمَر ِبه ِمْن َلُدْن اِمٍر َقدْيٍم  و همچنين احترام حرم و آل اهلل و افنان و منتسبين و ُنوصْيُکْم بِ 

َمِم َو ِاْصالِح اْلعاَلِم از ملکوت بيان مقصود عالميان نازل  چه که سبب حيات عالم و نجات امم است نصايح قلم شد آن اأْلُ
ْرِض َيْشَهُد ِبذِلَک ِکتاِبَي اْلَعزْيُز اْلَبدْيُع  ها َخْيٌر َلُکْم َعّما َعَلی اأْلَ    اعلی را بگوش حقيقی اصغا نمائيد ِانَّ
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ده نباید در این ایام معدوده خود را از نسیمهای خوش ای حبیب من دنیا را قراری نه و وفائی نیست و صاحبان افئ
الهی و روائح لطیف معنوی ممنوع و محروم نمایند ...قدر این ایام را دانسته غفلت نورزند که عنقریب مظاهر اّنا در 

 ...راجعون رجوع نمایند و طیرهای معنوی از خاکدان ُبعد و ذّلت به آشیان قرب و وحدت پرواز نمایند

الب بوده و هستم که خدمتی در خور از بنده برآید که شاید مقبول راه دوست شود و منظور نظر محبوب همیشه ط
آید و چه ابتالء ها که دیده شد و چه بالیا که از قبل وارد گشت البته شنیدید و در این ُملک هم در مقابل اعداء تنها 

صرت ننموده و در هر آن هم منتظر آنیم که جسد ایستاده ام و از جمیع اطراف دشمن احاطه نموده و احدی هم ن
ترابی را به اهل آن واگذاریم و در آشیان الهی مأوی گیریم .با وجود این چه حرفها که میگویند و چه سخنها که از 
لسان جاری می نمایند. گویا یک چشم در امکان، تحقق نیافته و یک گوش باز نگشته ...آخر بگو ای مردم رحمی بر 

ئید اگر بر غیر ندارید زیرا ثمرۀ اعمال و افعال به خود شما راجع است و اگر سبب اشتعال نار الهی خود نما
   نمیشوید،دیگر علت اخماد چرا؟و اگر ناصر نیستید علت انقالب چرا؟
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درزندان سياهچال طهران متحمل گرديدند صرفا از طرف دشمنان خارجى امراهلل آن صدمات و بلياتي كه جمال مبارك 
بود. مصائب و مشقات ادرنه از طرف دشمنان داخل جامعه بود. اما بحران سالهاى اوليه عكا در نتيجه  اعمال و 

بايد كسى با اقدامات دشمنان داخل و خارج هر دو محسوب ميگرديد ... با وجود اوامر سلطان مبنى بر این كه ن
حضرت بهاءاهلل و عائله مبارك معاشرت نمايد، جمعى از دوستان پاى پياده از ايران به عزم زيارت محبوب خويش و به 
اميد اينكه شايد بتوانند به محضر ايشان حضور بيابند حركت و طى سفر نمودند. اين نفوس مخلص و با وفا كه از 

به محض ورود همین اندازه که از مسافت دور در مقابل سجن بايستند  تشرف به حضور حضرت بهاءاهلل ممنوع بودند
و از پشت ميله هاى پنجره سجن محبوب خود را به يك نظاره زيارت كنند ، مسرور و شکر گذار بودند. يك حركت و 

كه  تكان دست مبارك براي زائرينى كه ماهها طى طريق نموده بودند پاداشي كافى بود و اكثرا از اين موهبتى
نصيبشان شده شكرگويان به موطن خويش برميگشتند.غم انگیزترین مصيبت اين دوره صعود ناگهانی فرزند جمال 
قدم جناب ميرزا مهدى ملقب به غصن اطهر بود. هنگام غروب در حالى كه بر فراز بام قشله مشى ميفرمود و در حال 

ود به زير افتاد و هيكل اطهرش با صندوق چوبى كه در تذكر و تنبه و دعا و مناجات بود از روزنه أى كه در سقف ب
همان حجره بود تصادم نمود و اعضا و جوارح صدمه شديد يافت و حتی از دست پزشکی که بر بالين او آوردند كارى 

ساعت بملكوت ابهى صعود نمود. قبل از صعود ایشان جمال مبارك از حضرت غصن اطهر  22ساخته نبود و پس از 
دند كه چه آرزوئي دارد. ايشان عرض نمود: " آرزو دارم كه اهل بهاء موفق به ورود در محضر شما بشوند". سئوال فرمو

و جمال مبارك فرمودند : " چنین خواهد شد .خداوند آرزويت را برآورده خواهد فرمود. بايد بخاطر آوريم كه هرچند 



رت به عكا تحقق وعود و بشارات كتب قبل بود. در باليا و مصائب مبارك در سجن اعظم شديد بود ولي تبعيد آن حض
سال در اوج شكوه و جالل خود بدرخشيد و در اين ايام بود كه حضرت بهاءاهلل  24عكا بود كه شمس حقيقت در طى 

كوه كرمل را كه در جوار حيفا میباشد به قدوم خويش مفتخر فرمودند ومحلى را كه میبايست عرش مطهر حضرت رب 
روى آن مستقر گردد به حضرت عبدالبهاء نشان دادند . مرقد حضرت بهاءاهلل را در حومه عكا یعنی   اعلى بعدا بر 

ترين نقطه روى زمين به عنوان  قبله اهل بهاء تعّين نمودند و در جوار مقام مقدس حضرت باب مقری که  مقدس
و شهر حيفا و عكا  باید مقر ادارى و بيت العدل اعظم الهى باید بر آن مستقرگردد تعّين شد  و مقدر فرمودند که د

 .روحانى مركز جهانى ديانت بهائى شوند
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اند جمال اقدس ابهی نه ماه قبل از وقوع اين فادحهء کبری می بطوری که حضرت غصن اهلل االعظم بيان فرموده
فرمودند که ديگر نمی خواهم دراين عالم بمانم و از آن تاريخ به احّبائی که به محضر مبارک مشّرف ميشدند ذکر وصايا 
و بياناتی مينمودند که از جميع آنها عرف وداع استشمام ميشد ولی صريحًا اظهاری نمی فرمودند. تا آن که شب 

دی( تب خفيفی دروجود مبارک نمودار گرديد و با آنکه روز ميال١٨٩٢هجری )مطابق با هشتم مه  ١٣٠٩يازدهم شّوال 
بعد شّدت يافت بزودی قطع شد. اين بود که به بعضی از احّبا و زائرين اذن حضور عنايت فرمودند.ولی چيزی  
نگذشت که معلوم گرديد صّحت مبارک اختالل حاصل نموده، تب مجّددًا شّدت يافت و آثار نقاهت از هر جهت 

ارض مختلفه بر هيكل الطف اعّز اقدس طاری شد تا طير ُعلی قصد معارج عليا فرمود. سراج الهی از محسوس و عو
زجاج جسمانی انفکاک نمود و روح مقّدسش پس از شدائد عالم ادنی و مصائب و باليای ال تحصی که دورهء حيات 

اّلتی ما وقعت عليها عيون اهل االسماء"  انورش را از هر جهت احاطه نموده بود آزاد گرديد و بممالک اخری "المقامات
عروج فرمود و آنچه در لوح مبارک رؤيا که نوزده سنه قبل در تجليل يوم والدت حضرت مبّشر اعظم از سماء مشّيت 
جمال قدم جّل کبريائه نازل و بلسان "ورقهء نوراء" ملّبس به "ثياب بيضاء" مذکور و مسطور گرديده بود تحّقق يافت. و 

ميالدی(   ١٨٩٢می ٢٩هجری )مطابق با  1309ّيهء کبری و مصيبت عظمی مقارن طلوع فجر ليلهء دوم ذی القعدهء اين رز
 .هشت ساعت بعد از غروب آفتاب در حينی که از سّن مبارک هفتاد و پنج سال گذشته بود اّتفاق افتاد

 444ص2قرن بدیع ج                                                     
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  یکی از شب های هفتادم، سالروز صعود جمال مبارک در ارض اقدس 

االمر محفلی ٓاراسته گرديد و هيکل انور ٓان محفل را به قدوم خود مزّين  هنگام غروب در بيرونی در مقابل قصر حسب
ر حقد و حسدشان می افزود ...باری ٓان شب ب و فرمودند و ناقضين در قصر مبارک اين محفل را تماشا می کردند

پس از خاتمٔه بيانات که  .ب جمال قدم جّل ذکره االعظم همه را مستغرق دريای احزان نمودئبيانات مبارک در بارٔە مصا
 شب ظلمانی چهرٔە خود را ٓاشکار و هيکل مبارک غرق در دريای احزان بودند و پاسی از شب گذشته بود قيام فرمودند، 

می ن چون جلسه ختم گرديد همه بالتکليف بوديم و ندانستيم کجا تشريف بردند. را ترک و از نظر پنهان شدند. جلسه
توانستيم جلسه را ترک کنيم چه که بيانی نفرمودند و تکليف روشن نبود اين عبد روسياه از اين فرصت کوتاه استفاده 

قصر را طواف نمايم... در حاليکه هنوز عمل طواف خاتمه نمودم و تصميم گرفتم حال که از زيارت قصر محروميم اطراف 
خود را گم کردم فقط توانستم  نيافته بود حضرت عبدالبهاء ...با جّبٔه سفيد در ٓان شب ظلمانی جلو چشمم ظاهر شدند.

تعظيم عرض کنم و اهلل ابهی عرض کنم قدرت تکلم از من سلب بود عقب سر مبارک بودم تا تشريف فرمای محل 
م بودند مقرر فرمودند احباء برای شب زنده داری و دعا و مناجات دسته به دسته تقسيم ئدر حاليکه قا اع شدند.اجتم

شوند و هر دسته ای در اتاقی به دعا و مناجات مشغول شوند و خود هيکل مبارک در عمارت باغچه بهجی طبقٔه دوم 
، اطاق روح ماسواه فداه سبب گرديد موقع تقسيم اطاقها تشريف بردند و دست تقدير يا ارادٔە مبارک حضرت عبدالبهاء

که قبال فرمودند همه خواب و  یزير اطاق مسکونی حضرتش اطاق محل اقامت ما برای مناجات شد و ٓان شب معهود
لحن جذاب هيکل  ما بيدار به دعا و مناجات مشغول شويم فرا رسيد و هيکل مبارک باالی سر ما الينام بودند....و

ی به گوش رسيد بالفاصله مالحظه کرديم خسرو ئکمی قبل از ميقات صعود صدا از باال به گوش می رسيد.مبارک 
کروسه چی خادم باوفای حضرت عبدالبهاء روح ما سواه فداه در حاليکه فانوس در دست دارد از پله ها پائين می ٓايد 

بالفاصله بما ابالغ شد که امر  محوطه خارج شدند.و حضرت عبدالبهاء از عقب فانوس پائين تشريف می ٓاوردند و از 
لهذا کمی عقب سر مبارک به راه افتاديم تا  فرموده اند برای تشرف به روضه مبارکه و تالوت زيارت نامه حاضر شويم.

 رسيديم درب روضه مبارکه قبلٔه اهل بهاء مطاف َمن فی االنشاء. چون قدم به ٓاستانٔه باب بيرونی گذاشته شد ...ٓان
مشاهده شد حضرت  عبدالبهاء ...در ٓانجا ايستاده و شيشٔه عطر بنفشٔه بزرگی در  ٓاستانه را بوسه زده وارد سرسرا شدم.

نوبت به اين عبد  دست دارند و واردين را معّطر می فرمايند و سپس به رديف داخل شده و صفی تشکيل می گردد.
م را طوری به طرف مبارک باز نمودم که مسطح بود و عطر در ناقابل که رسيد خواستند عطر را کف دستم بريزند دست

دست جا نمی داد ... با لطفی مخصوص دستم را لمس و با اشارۀ انگشت سّبابه در دستم گودی ايجاد و سپس آنقدر 
عطر در دستم ريختند که از گوشه های دست سرازير می شد.حيفم آمد آن عطرها روی زمين بريزد لهذا مقداری را 

 .دم به قدری گلويم سوخت که اشک از چشمانم جاری شدخور

 

 

 



 ( حکایت )قسمت دوم -11

پس از آنکه همۀ احباب معّطر شدند و به طور رديف صفوفی تشکيل دادند و رو به روضۀ مبارکه ايستادند.هيکل 
خاتمۀ زيارتنامه  وآن  مبارک از جلو با اشاره دست بدون صدا به صبحی امر فرمودند زيارتنامه را تالوت نمود....پس از

حالت توجه و تبّتل و خضوع هيکل مبارک آستانۀ ضريح مطهر را بوسيدند و عقبگرد فرمودند.از پشت سر مبارک 
فردفرد اقتدا و عين آن عمل را انجام دادند و همه عقبگرد نموده از درب آستانه اول روضه مبارکه خارج شديم.به اين 

چون زيارتنامه موقع صعود قرائت گرديد و  ضۀ مبارکه در آن سفر پايان يافت ...ترتيب آخرين مرتبۀ عتبه بوسی رو
لهذا حضرت عبدالبهاء  ،هنوز تا صبح صادق وقتی موجود بود و نوبت تشّرف به عائلۀ مبارکه و سائر اماء الرحمن رسيد

جلوس فرمودند و قريب   روح ما سواه فداه پس از خروج از روضۀ مبارکه طرف بيرون مقابل ضريح اطهر روی صندلی
نيم ساعت با حالت توجه ساکنًا صامتًا ...در حالت توجه بودند و همۀ ما ها قائم عقب سر مبارک با همان حالت 

    ... توجه بوديم تا هوا روشن شد و همه را مرّخص فرمودند
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 مناجات خاتمه-13

دالن را ِاجاَبت کن. َمساعی آشفتگاِن ای ُموالی َتوانا، از َعاَلِم باال َنَظری به این بندگان بینوا نما و آه و َانیِن این َخسته
ِفراقت را به ِمیاه َعذب ِاجرائاِت َعظیمه در ات ُمّوفق دار، َلهیِب رویت را َبَرَکتی عظیم بخش و بر ِاجراِی َوصایای ُمبَرِمه

ِق وعدهَسبیِل َامَرت ِبنشان و ُحزن و اندوِه این ُمصیبت های جانَپرَوَرت َمحو و زائل زدگان را از َصفحاِت ُقلوب به َتَحقُّ
را استعدادی شدید  کن. ذوق و شوِق تبلیغ را در قلوِب و ارواح تولید کن و موانِع حالیه را یک یک ُمرَتَفع ساز. قلوب

بخش و ناشریِن لواِء َمجید را به ِخَلِع َتقدیس و َتنزیه و ُخلوِص نّیت و راستی و ِصداقت ُمّزین فرما، ابواب َرخاء بر 
َوجه اهِل بهاِء، آن اسیراِن َمظلوم ِبگشا و ِعّزت جاودانی را به یاراِن عزیزت عطاِء کن. تو شاهد و آگاهی که این ُمشت 

ات ات و تائیداِت الَریّبیههاِی َصریحهتو نجویند و ِحرز و َموِئلی جز تو نخواهند و امید و ِاّتکالی جز َوعدهُضَعفا جز 
ات تائید نداشته و ندارند. توئی مقتدر و توانا و بینا و شنوا. ای َقّوِی َقدیر، این ُموِر ضعیف را به ِاجرای َوصایای ُمبارکه

ِق نوایای ُمقّدسهبخش و این بندۀ ِمسکین را به  ات ُمّوَفق دار تا آنچه را رضای مبارک تو است و امید و دلخواِه َتحققُّ
ر ُمنائی ِبَفضلک و جودک  .یاراِن عزیز است کاماًل اجرا و ِاتمام نماید. َرّب َحّقق آمالی و َیسِّ

                                                                                                                                                    
 بندۀ آستانش شوقی                                                            

 



 زیارتنامه-12

ذ نآُء الَّ ْبهی  َعَلْيَک يا َمْظَهَر اْلِکْبِرياء َو ُس َالثَّ ذی َطَلَع ِمْن َجماِلَک اأْلَ ْعلی  َو اْلَبهآُء الَّ ْلطاَن اْلَبقاء َو ی َظَهَر ِمْن َنْفِسَک اأْلَ
مآء َاْشَهُد َانَّ ِبَک َظَهَرْت َسْلَطَنُة اهلِل َو ِاْقِتداُرُه َو َعَظَمةُ  ْرِض َو السَّ  اهلِل َو ِکْبِرياُئُه َو ِبَک َاْشَرَقْت ُشُموُس َملْيَک َمْن ِفی اأْلَ

وِن َو َبَرَز  اْلِقَدِم فی َسمآء اْلَقضآء َو َطَلَع َجماُل اْلَغْيِب َعْن ُاُفِق اْلَبداء َو َاْشَهُد َانَّ ِبَحَرَکٍة ِمْن َقَلِمَک َظَهرَ  ُحْکُم اْلکاِف َو النُّ
ُهوراُت َو َاْشَهُد َانَّ ِبَجماِلَک َظَهَر َجماُل اْلَمْعُبوِد  َو ِبَوْجِهَک الَح َوْجُه ِسرُّ اهلِل اْلَمْکُنوُن َو ُبِدَئِت الْ  ُمْمِکناُت َو ُبِعَثِت اْلظُّ

ْرَوِة اْلُعْليا وَ  َل َبْيَن اْلُمْمِکناِت َو َصَعَد اْلُمْخِلُصوَن ِاَلی الذِّ ْفلی  اْلُمْشِرکُ  اْلَمْقُصوِد َو ِبَکِلَمٍة ِمْن ِعْنِدَک ُفصِّ َرکاِت السُّ وَن ِاَلی الدَّ
 ِبَک َو ِباياِتَک َو َخَضَع َو َاْشَهُد ِبَانَّ َمْن َعَرَفَک َفَقْد َعَرَف اهلَل َو َمْن فاَز ِبِلقاِئَک َفَقْد فاَز ِبِلقآء اهلل َفُطوبی  ِلَمْن اَمَن 

َف ِبِلقآِئَک َو َبَلَغ ِبِرضاِئَک َو طاَف فی  َحْوِلَک َو َحَضَر ِتْلقاَء َعْرِشَک َفَوْيٌل ِلَمْن َظَلَمَک َو َاْنَکَرَک َو َکَفَر ِبُسْلطاِنَک َو ُشرِّ
وَمِتَک َو اْقِتداِرَک َو ِباياِتَک َو جاَحَد ِبُسْلطاِنَک َو حاَرَب ِبَنْفِسَک َو اْسَتْکَبَر َلَدی َوْجِهَک َو جاَدَل ِبُبْرهاِنَک َو َفرَّ ِمْن ُحکُ 

ْمِر َمْکُتوبًا  َفيا ِالهی َو َمْحُبوبی َفَاْرِسْل ِاَليَّ َعْن َيميِن َرْحَمتِ کاَن ِمَن اْلُمْشرک  َک َو ِعناَيِتَک ْيَن فی َاْلواِح اْلُقْدِس ِمْن ِاْصَبِع اأْلَ
َک َانْ  ْنيا ِالی َشْطِر ُقْرِبَک َو ِلقائَک ِانَّ َک َنَفحاِت ُقْدِس َاْلطاِفَک ِلَتْجِذَبنی َعْن َنْفسی َو َعِن الدُّ َت اْلُمْقَتِدُر َعلی ما َتشاُء َو ِانَّ

َشٍئ ُمحيطًا  َعَلْيَک يا َجماَل اهلِل َثناُء اهلِل َو ِذْکُرُه َو َبهاُء اهلِل َو ُنوُرُه  َاْشَهُد ِبأَ  نَّ ما َرَاْت َعْيُن اأِلْبداِع َمْظُلومًا ُکْنَت َعلی ُکلِّ
ْعداء َو َمَع ُکلِّ ِشْبَهَک ُکْنَت فی َاّياِمَک فی َغَمراِت الْ  ًة ُکْنَت َتْحَت ُسُيوِف اأْلَ الِسِل َو اأْلْغالِل َو َمرَّ ًة ُکْنَت َتْحَت السَّ َباليا َمرَّ

َک اْلِفداُء َو َنْفسی ِلَبالِئَک اْلِفداُء َاْس  ذيَن َئُل اهلَل ِبَک ذِلَک َاَمْرَت الّناَس ِبما ُاِمْرَت ِمْن َلُدْن َعليٍم َحکيٍم  ُروحْي ِلُضرِّ َو ِبالَّ
ُبحاِت الَّ  َبُعوا ما ُاِمُروا ِبه ُحّبًا  ِلَنْفِسَک َاْن َيْکِشَف السُّ تی حاَلْت َبْيَنَک َو َبْيَن اْسَتضاَئْت ُوُجوُهُهْم ِمْن َاْنواِر َوْجِهَک َو اتَّ

َک َاْنَت اْلُمْقَتِدُر اْلمُ  ْنيا َو اأْلِخَرِة ِانَّ دَرِة َو َخْلِقَک َو َيْرُزَقنی َخْيَر الدُّ حيُم  َصلِّ اّللُهمَّ يا ِالهی  َعَلی السِّ َتعاِلی اْلَعزيُز اْلَغُفوُر الرَّ
َفْظها ِمْن َشرِّ اْلُمْعَتديَن َو َاْوراِقها َو َاْغصاِنها َو َاْفناِنها َو ُاُصوِلها َو ُفُروِعها ِبَدواِم َاْسماِئَک اْلُحْسنی َو ِصفاِتَک اْلُعْليا ُثّم احْ 

َک َاْنَت اْلُمْقَتِدُر اْلَقديُر  َصلِّ اّللُهمَّ يا ِالهی َعلی ِعباِدَک اْلفاِئزين َو ِاماِئَک اْلفاِئزاِت ُجُنوِد ا َک َاْنَت اْلَکريُم ُذو لّظاِلميَن ِانَّ ِانَّ
 اْلَفْضِل اْلَعظيِم ال ِالَه ِااّل َاْنَت اْلَغُفوُر اْلَکريمُ 

  

 

 

 

                                                                                                                                                    
                                                             

 

 

 



 ضمیمه-14

 دعای گشایش امور

ي ِبُجوِدكَ  ْج َهمِّ  َوَعطاِئَك َوَأِزْل ُكْرَبِتي ِبَسْلَطَنِتَك َواْقِتداِرَك، َتَراني يا ِإلِهي ُمْقِباًل ِإَلْيَك ِحيَن ِإْذ َأحاَطْت ِبَي  ِإلِهي ِإلِهي َفرِّ
ِذْي  ُهوِد ِباْسِمَك الَّ ْرَت اأَلْفِئَدَة ِبِه َس اأَلْحزاُن ِمْن ُكلِّ الِجهاِت، َأْسَئُلَك يا ماِلَك الُوُجوِد َوالُمَهْيِمُن َعَلى الَغْيِب َوالشُّ خَّ

ِذيَن ما َمَنَعهُ  ِر َعطاِئَك، َأْن َتْجَعَلِني ِمَن الَّ ِه َوالُقُلوَب َوِبَأْمواِج َبْحِر َرْحَمِتَك َوِإْشراقاِت َأْنواِر َنيِّ َوجُّ ْم َشْيٌء ِمَن اأَلْشياِء َعِن التَّ
مآِء، َأْي َربِّ َترَ  اِمَك َأْسَئُلَك ِبَمْشِرِق َأْسماِئَك َوَمْطَلِع ِصفاِتَك َأْن ِإَلْيَك يا َمْوَلى اأَلْسمآِء َوفاِطَر السَّ ى ما َوَرَد َعَليَّ ِفي َأيَّ

َك َأْنَت الُمْقَتِدُر الَقِدْيُر َوِباإِلج َر ِلْي ما َيْجَعُلِنْي قاِئًما َعَلى ِخْدَمِتَك َوناِطًقا ِبَثناِئَك ِإنَّ آِخِر اَبِة َجِدْيٌر، ُثمَّ َأْسَئُلَك ِفي ُتَقدِّ
ِذْي َشِهَد ُكلُّ ِذيْ  َك َأْنَت الَّ ِتَك َوِذي َعْرِضْي ِبَأْنواِر َوْجِهَك َأْن ُتْصِلَح ُأُموِري َوَتْقِضَي َدْيِنْي َوَحواِئِجي، ِإنَّ  ِلساٍن ِبُقْدَرِتَك َوُقوَّ

اِمُع الُمِجيُب    .ِدراَيٍة ِبَعَظَمِتَك َوُسْلطاِنَك ال ِإلَه ِإالَّ َأْنَت السَّ

 

 

 ای شفاءدع 

ِذْي ِبِه َأْرَفْعَت َأْعالَم ِهداَيِتَك َوَأْشَرْقَت َأنواَر ِعن ُهمَّ يا ِإلِهي َأْسَئُلَك ِباْسِمَك الَّ ِتَك، َفُسْبَحاَنَك اللَّ اَيِتَك َوَأْظَهْرَت ُسْلطاَن ُرُبوِبيَّ
ْجِريِد، َوِبِه ُرِفَع َمناِهُج الِهداَيِة َوَظَهَر َوِبِه َظَهَر ِمْصباُح َأْسماِئَك ِفي ِمْشكاِة ِصفاِتَك، َوِبِه َطَلَع َهْيكَ  وِحيِد َوَمْظَهُر التَّ ُل التَّ

َرْت َيناِبيُع الحِ  قاَوِة، َوِبِه َتَفجَّ الَلِة َواْنَهَدَمْت آثاُر الشَّ ِة، وَ ُسُبُل اإِلراَدِة، َوِبِه َتَزْلَزَلْت َأْركاُن الضَّ ماِويَّ َلْت ماِئَدُة السَّ ِبِه ْكَمِة َوَتَنزَّ
ْلَت ِشفاَئَك، َوِبِه َظَهَرْت َمْرَحَمُتَك َعَلى ِعباِدَك َوَمْغِفَرُتَك َبْيَن َخْلِقَك، ِبَأْن تَ  َل ِإَلْيَك َحَفْظَت ِعباَدَك َوَنزَّ ِذْي َتَوسَّ ْحَفَظ الَّ

َث ِبَذْيِل ُعُطوَفِتَك، ُثمَّ َأْنِزلْ  َك ِبَرْحَمِتَك َوَتَشبَّ  َعَلْيِه ِشفآًء ِمْن ِعْنِدَك َوَسالَمًة ِمْن َلُدْنَك َوَصْبًرا ِمْن َوَرَجَع َعَلْيَك َوَتَمسَّ
اِصُر القاِدُر الُمْقَتِدُر الَعِزْيُز الَعلِ  اِفي الحاِفُظ النَّ َك َأْنَت الشَّ  يُم جاِنِبَك َوُسُكوًنا ِمْن َحْضَرِتَك، ِإْذ ِإنَّ

 

 

ْرَت ِبِه ِعباَدَك َوِبُنُفوِذ َكِلَمِتَك الُعْليا َواْقِتداِر ِإلِهي ِإلِهي َأْسَئُلَك ِبَبْحِر ِشفاِئَك َوِإْشراق ِذْي َسخَّ ِر َفْضِلَك َوِباالْسِم الَّ اِت َأْنواِر َنيِّ
َرِني ِبماِء الَعطآِء ِمْن ُكلِّ  مآِء، َأْن ُتَطهِّ ِتْي َسَبَقْت َمْن ِفي اأَلْرِض َوالسَّ َقٍم َوَضْعٍف َوَعْجٍز،  بآلٍء َوَس َقَلِمَك اأَلْعلى َوِبَرْحَمِتَك الَّ

َبهُ  ًكا ِبَحْبِل َكَرِمَك، َأْسَئُلَك َأْن ال ُتَخيِّ اِئَل قاِئًما َلدى باِب ُجوِدَك َواآلِمَل ُمَتَمسِّ ا َأراَد ِمْن َبْحِر َفْضِلَك َأْي َربِّ َتَرى السَّ  َعمَّ
َك َأْنَت الُمْقَتِدُر َعَلى ما َتشآُء ال ِإل  .َه ِإالَّ َأْنَت الَغُفوُر اْلَكِريمُ َوَشْمِس ِعناَيِتك. ِإنَّ


