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  مناجات شروع  -1

        

  هواالبهي                                        

اي ياران معنوي اهل مالء اعلي و سكان ملكوت االبهي در صباح ميثاق به شكرانه الطاف زبان گشودند و 
  :در ساحت قدس سر به سجده نهادند كه

اي پروردگار مهربان ستايش  و نيايش تراست كه مرجع مخصوص را منصوص فرمودي و مركز ميثاق 
ثابت كردي و رايت عظيمت را بلندو مرتفع نمودي شمع  را مشهور آفاق نمودي آيت عهد قديمت را

روردگار جان اي پ .روشنت را شاهد انجمن كردي و سرو گلشنت را طراوت و لطافت و نضارت بخشيدي
ها را بشارتي بخش و دل ها را مسرتي عنايت فرما ابصار را روشنايي ده و بصائر را ضياء رحماني عنايت 

   .م و انك انت الرحمن القديمانك انت الكريم الرحي .نما

  ع ع                

  213ص 5منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ج           

  

  

  مناجات  -10

  هواهللا            

... اي پروردگار نفوس را مقدس از فكر نام و نشان نما و از عالم بي نام و نشان خبردار كن  جوهر 
پاك و تابناك كن   .ر از كل تصوراتمجرد از جميع عالئق فرما و مطه  تقديس فرما  ساذج تنزيه كن

تويي مقتدر و توانا و تويي دهنده و   به جهان ديگر ناظر كن و به فكر ديگر انداز  روشن و منور فرما
  ع ع                 .بخشنده و بينا

  212ص 5منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ج           



  مناجات  -11

  اهللاهو            

... اي پروردگار اين قلوب آتش بار را رشحات عنايت مبذول كن و اين نفوس مباركه را در درگاه 
ب و محبوب ساز  به الطاف قديم قرين كن و به خلق عظيم مستديم دار  تويي مقتدر و احديتت مقرّ

  .عزيز و توانا و تويي خداوند عزيز مهربان

  ع ع             

  211ص 5ضرت عبدالبهاء ج منتخباتي از مكاتيب ح          

  

  

  

  

  

  

  قسمتي از لوح حضرت عبدالبهاء  -17

.. اي خدا رحمي فرما و اين جان پژمرده مرا آزادي عطا فرما و به زودي در آستان خاصانت حاضر كن  ."
دل به شدتي تنگ و مغمومست كه دل كلوخ و سنگ پر خونست  از جميع  ءقسم به جمالت كه خانه

جيل  اوجست  تعجيل فرما  نه تأانست كه متواصل به جهات بحر احزانست كه پر موجست و ناله و فغ
سرت و فُتا اين روح به تنگ آمده از تن از ظلمات مهلكه امكان و عرقت نجات يافته در آستان رقت و ح

  " .انت مقر گزينديد و در سايه الطاف دوستتوجه نمامقدست 

  74ص 7مكاتيب عبدالبهاء ج                

          



  لوح حضرت عبدالبهاء  -3

شكر كن خدا را كه به   نامه رسيد معاني منبعث از قلبي پاك بود و جاني تابناك   اي بنت ملكوت "
منجذب كلمه اهللا گشتي و مقتبس از نار موقده در طور سينا  حقيقت پي بردي و از چشمه حيات نوشيدي

اگر مطلع شوي   شدي باليا و مصائب وارده بر عبدالبهاء مانند كتابي است و تو بر ورقي اطالع يافتي
عبدالبهاء از بدو طفوليت تا به حال به اين باليا  نفسي يك روز طاقت تحمل آن ندارد مالحظه نمايي كه

دهللا به محبت بهاءاهللا تلخي اين زهر شيريني شهد دارد ابداً مالل و كالل نياورد بلكه روز ممبتال ولي الح
از خدا خواهم كه به زودي بهايي  بقا  ،عطاست و فنا ،به روز آرزو ازدياد گرديد  زيرا در سبيل الهي بال
  ".. .ن شويمحقيقي گردي و چنان روشن گردي كه سراج انج

  118ص 5ب حضرت عبدالبهاء ج منتخباتي از مكاتي          

  

  

  

  حكايت  -9

  : ت حضرت عبدالبهاء چنين نوشته استميرزا حبيب با تيز بيني خاص درباره عادا

دند و مي دااغلب در سر ميز آب به دست  .طرزغذا خوردن حضرت عبدالبهاء عجيب و قابل دقت بود
بعد كه همه غذا  .و ضمناً بيانات مي فرمودند عنايت مي فرمودند خدمت مي كردند و به مهمان ها غذ ا

، آن هم به قدري مي لقمه ها به قدر يك بادام يا كمتر .خوردند ، هيكل مبارك شروع مي فرمودند
، ميوه كم مي خوردند ، نمي داشتند گوشت دوست .جويدند و آهسته ميل مي فرمودند كه به وصف نيايد

بيش تر نان ، شير ، پنير و سبزي به خصوص ترخان ميل مي كردند. يرين فقط گاهي نارنگي يا ليمو ش
،ريحان و نعناع ميل مي فرمودند. روي هم رفته خيلي كم غذا بودند ، ولي چاي را بسيار داغ مي 

   .خيلي كم غذا و كم خواب بودند .آشاميدند و در اواخر آن هم مبدل به زوفا گرديد

  88خاطرات حبيب ص                 



  لوح حضرت عبدالبهاء -4

  هواالبهي          

از غيب و شهود تمنا و آرزوي آن را مي اي بنده جمال ابهي اين عنواني است كه جواهر وجود  "  
نمايند لكن من از فضل بديع و لطف قديم حضرت رب جليل سائل و پر اميدم كه ان شاء اهللا حقيقت 

احباي رحمن محقق و مبين و مجسم گردد  اين عبوديت كه اعظم آمال مظاهر احديت است در كينونت
ا بر سر نهي و ظهور و بروزش به نفحات قدس مظاهر انس است پس تو اگر خواهي كه اين اكليل جليل ر

عالم و  ندر بر نمايي به شيم و اخالق و اطوار و رفتار و گفتار بندگان او در انجمو اين خلعت جميل را 
  ع ع        ".اق قيام كن و البهاء عليكاضح و آشكار گرد و به وفاي عهد و ميث

  183ص 5منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ج            

      

  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء  -12

....عبدالبهاء را نهايت آرزو اين كه پيش از رجوعش به ملكوت ابهي نفوسي را مشاهده نمايد كه لشكر "
كه سراج موقده محبت اهللا هستند و به جميع   فوزي يافتندعامل ملكوت ابهي هستند و از فيض قديم 

اين امر عظيمي است كه به تصور محال مي آيد ولي از الطاف حضرت بهاءاهللا كاه  .جهان نور مي بخشند
درياي محيط گردد و ،عقاب اوج اعظم شود و قطره  ،شجره مباركه شود و صعوه،كوه گردد و گياه ضعيف،

بينا شود و مرده ،نصيب موفور يابد و ظلمت مبدل به نور گردد  كور ،و بي بهره خرمن تشكيل كند ،دانه 
زنده گردد. لهذا اميد ما به فضل و عنايت اواست نه به استعداد و لياقت خويش چون به استعداد خود 

امواج درياي فضل او را ببينيم اميدوار شويم اين است كه حضرت مسيح نظر نماييم نوميد گرديم و چون 
مي فرمايد طوبي الطفال الن لهم ملكوت اهللا ، باري مرقوم نموده بودي كه چگونه هيكل عبدالبهاء تحمل 
اين مشقات و زحمات مي نمايد اين هستي جسماني و روحاني عبدالبهاء به جهت آن وجود يافته كه در 

وجود بهتر است اين البته عدم از آن   سبيل حضرت بهاءاهللا محو و فاني گردد واال چه ثمري از وجود
است ححقيقي اين است فناي در سبيل الهي ب..."  

  204ص 5منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء ج           



  مناجات خاتمه  -23

  هواهللا            

اي موالي شفوق و حنون  از ملكوت ابهايت نظري به حال اين پروردگان يد عنايتت افكن و حزب 
رض عين هدايت من علي االرقتت بنشان و به ماء مرقت و حآتش فُ .مظلومت را قوت و شهرتي ده

قلوب پژمرده دوستان را به بشارتي جديد مشعوف كن و بنيان مجيد امرت را در  .تسكين و تخفيف ده
طراب را به ا به يد قدرتت رفع كن و وحشت و اضهر مشكلي ر .آن اقليم مقدس استوار و مرتفع فرما

تسليت بخش و اين آوارگان مستمند را آمال آشفتگان رويت را به  تحقق  .ل دهآسايش دل و جان تبدي
          در كهف حراست و حمايت محفوظ دار. 

  بنده آستانش شوقي

  20مجموعه مناجات هاي حضرت ولي امراهللا ص            

  

  

  

  

  بهاء لحضرت عبدا عبوديت -18

پس از صعود جمال مبارك احبا از حضور حضرت عبدالبهاء استدعا نمودند كه اجازه فرمايند روز اعالن  
 .گيرندقرار آن حضرت بر كرسي واليت و مركزيت عهد و پيمان را در هر سال جشن بتكتاب عهد و اس

ايد مدت شش ماه لذا فرمودند ب ، تكرار شدا آن كه چند مرتبه اين تقاضا آن حضرت اجازه نفرمودند ت
از صعود مبارك فاصله باشد و روز ششم قوس را كه درست شش ماه از صعود حضرت بهاءاهللا مي 

آن هم به اراده مبارك و اثبات كمال محويت و فنا در آستان حضرت بهاءاهللا و  .گذرد تعيين فرمودند
   .آن حضرت گرديد عبوديت محضه كه نام و نشاني از خود نمي خواستند مصادف با روز صعود خود

  حيات حضرت عبدالبهاءكتاب   342پا ورقي ص           



14-  ر به حضرت عبدالبهاء اعطا لقب س  

ر به حضرت عبدالبهاء را دليل وابستگي ديانت مقدس بهايي به سياست هاي مختلف بعضي اعطاء لقب س
داشته بلكه هر شخصي كه ر به افراد دادن جنبه سياسي ندر حالي كه اوالً لقب س .جهاني مي دادند

كه ،اين لقب  ،خدمتي به عالم انساني بنمايد و در راه رفاه جامعه بشري گامي بردارد از نظر تشكر و تقدير
ر به صرفاً جنبه معنوي داشته و هيچ گونه نفع مادي ندارد به او اعطا مي شود و از راه احترام كلمه س

  .آن شخص اضافه مي گرددمعني آقا و بزرگ و قابل احترام به جلو نام 

موضوع اعطا اين لقب كه حدود يك سال و چند ماه قبل از صعود هيكل مبارك بوده اين است كه به 
سرايت  و غال  علت بروز جنگ جهاني اول در عكا و حيفا كه تحت تسلط حكومت عثماني بود قحطي

زمين هاي ملكي   تي كه ازنمود ولي در اثر پيش بيني هاي حضرت عبدالبهاء و ذخيره غالت و محصوال
زمان بندي شده و تقسيم  ،خود در عدسيه و جاهاي ديگر تهيه شده بود طبق يك برنامه جيره بندي

و حتي سربازان بيگانه از مصائب  و آالم آنان عادالنه آن بين اهالي بدون در نظر گرفتن مذهب و نژاد 
سان دوستانه مورد تقدير و تاييد ژنرال آلبني اين عمل ان .كاسته شد و در يك رفاه نسبي قرار گرفتند

فرمانده سپاه فاتح فلسطين قرار گرفت و به پاس خدمت ارزنده اي كه هيكل مبارك به قاطبه اهالي 
فلسطين در رفع ناراحتي هاي ناشي از قحطي نموده بودند به پيشنهاد ايشان و تصويب ملكه انگلستان طي 

اعطا شد و اين موضوع هيچ ربطي به مسائل سياسي و احتماالً مراسم با شكوهي به حضرتش لقب سر 
   .سياست هاي دولت انگليس نداشته است

  219 - 218كتاب آل اهللا صص         

  

  

  

  

  



  حضرت عبدالبهاء از سه توصيه-5

عيل آقا خادم محبوب و با وفاي حضرت عبدالبهاء چنين حكايت مي كند : تقريباً بيست روز قبل از مسا
عزيزم نزديك باغچه بودم كه صداي مبارك را شنيدم ، يك نفر از احباي قديم را صدا  موالي صعود

نموده مي فرمودند : بيا تا با هم از صفاي اين باغ لذت بريم ، نگاه كن كه روح وفاداري ممكن است چه 
ين سبز چند سال قبل يك تل سنگي بود و امروز با گل و رياحاين محل منبت با طراوت ،  كارهايي بكند؟
آرزو دارم كه بعد از من احباي عزيز متحداً به خدمت امر الهي قيام كنند و به خواست خدا  .و خرم است

شواهد و قرائن  .عنقريب اشخاصي مبعوث خواهند شد و به عالم ، روح خواهند بخشيد .خواهد شدچنين 
به روشني مي ديدند و  بسيار هست و بعضاً در كتب مندرج است كه آن حضرت خاتمه حيات خود را

طي مكاتيب متعدد و بيانات شفاهي بيان مي فرمودند كه از همه مهم تر  ءوصاياي خود را به احبا
توصيه اي كه پيش از آن در    وفاداري به امر مبارك ، اتحاد احبا و قيام براي خدمت امر الهي بود ، سه

  كه در عبارات زير مالحظه مي گردد : مكاتيب متعدد آن حضرت مورد تاكيد قرار گرفته بود چنان 

اين منقبت از اعظم اساس دين الهي  .در عالم وجود صفتي بهتر و خوش تر و شيرين تر از وفا نيست"
  " .است

  " .وفا اول بايد به خدا و اوامر و عهد او نمودو بعد به بندگانش"

امور اتحاد و اتفاق احباي الهي است كه با يكديگر يك دل و يك جان شوند تا توانند مقاومت  امروز اهم"
اليوم خدمتي اعظم از اتحاد "و ".اهب را ازاله نمايند خصومت اهل عالم كنند و تعصبات جاهليه ملل و مذ

، تا حيات باقي  اين يوم يوم خدمت است و عبوديت آستان احديت "و باالخره " .و اتفاق احباء نيست
  " .است تعجيل نماييد و تا بهار را خزان در بر نگرفته و شفا را بيماري غالب نشده ، قيام نماييد

سفر آن حضرت به اروپا و امريكا در فاصله  .حضرت عبدالبهاء در آن چه مي گفتند خود سرمشق بودند
، سالمت و قوت وجود آن  سالگي در حالي كه سال هاي طوالني حبس و محروميت 69و  67سنين 

حضرت را سخت مختل كرده بود براي ابراز وفاداري به امر مبارك ، براي ارائه سرمشق خدمت و براي 
   .تقويت اتحاد و اتفاق احباء آثارش تا الي االبد پايدار است

  11ص  -384پيام بهايي ش               



  ( قسمت اول ) شرحي در مورد يكي از الواح مزاح آميز حضرت عبدالبهاء -7 

جناب لقايي كاشاني كه عاشق حضرت عبدالبهاء بود و نسبت به موالي خود هستي خويش را فدا كرده 
و انشاد نموده و فرياد برآورد كه اين همان  ءنشا بيتي در نهايت درجه شيدايي و شيوايي ا 38قصيده اي 

ان موالستي ولي چون اين قصيده به شاه است ظاهر در لباس بندگي ، اين همان عبد است باهللا و اين هم
  دست مبارك حضرت عبدالبهاء رسيد فوراً اين لوح را براي جناب لقايي عنايت فرمودند : 

  هواالبهي          

اي ناظم لئالي منثور ، قريحه ات سيال و اشعار آبدارت چون ماء زالل ، شيرين و بديع و فصيح و بليغ ، 
من تراب عبوديت بر سر بيزم ولكن شعرا تاج عظمت بر  .اء نهولكن يا حسرتا كه موافق مذاق عبدالبه

نهند  من حالوت شهد عبوديت مي چشم و آنان شربت تلخ فخامت و مهابت و رفعت به كامم   سر من
مشروع را مالحظه مي فرمودي ، ولي تو در آن جا و ما در   حدّ اگر حاضر بودي تازيانه موفورِ .مي ريزند

مشكلاين جا و اجراي ح د. حت يا يك غزل و قصيده در عبوديت محضه و خاكساري صرف و محويت ب
و انشاد مي نمايي و مي فرستي تا تالفي مافات شود و تدارك  ءانشاعبد و تذلل و انكسارات اين 

، ديگر فتوا خواهم داد كه يكي سرت گيرد و ديگري اجحافات گردد. من تا حال فتوايي ندادم اين دفعه 
يكي چماق زند ديگر شش پر و سراسيمه تو را دوان دوان و كشان كشان به اين جا آورند واهللا به  پيكر ،

ن بعد اغالق و اغراق نَكَمجرد ورود سر بر زمين نهي و يا به فلك آري و دك و كتك سخت خوري تا م
  ع ع      .فاختر لنفسك ما يحلو .و غلو را فراموش كني

  

  

  

  

  

  



  مورد يكي از الواح مزاح آميز حضرت عبدالبهاء ( قسمت دوم )شرحي در   -7

جناب لقايي كه شيفته جمال عبوديت حضرت عبدالبهاء بود به محض زيارت اين لوح امنع اقدس از آن 
، اما نه با پرداخت غزل درباره عبوديت كه اميد لقاي مبارك برايش ميسر است چنين استنباط كرد

ود و با شيوه شاعري به خود حق داد كه مقام رفيع حضرت عبدالبهاء را لذا غزلي ديگر سر .مبارك
در آن غزل چنين توصيف  .به اين اميد كه به حضور مبارك مشرف گردد و حد شرعي را بخورد .بستايد
  : مي كند

  پاي احباب تمامي به فلك بايد كرد    گر بر اين نيت من شاه زند چوب مرا

  لطف آيات الهي همه حك بايد كرد    ز اوراقدر مديح تو ببايد كه سترد ا

روزگاري گذشت و خبر آوردند كه در شهر قم چند نفر بي نهايت مشتاق استماع كالم الهي شده و مي 
جناب لقايي داوطلبانه به اين سفر رفت ولي لذا  .خواهند از اساس امراهللا ، درست و كامل مطلع گردند

ظلوم ريختند و پايش را به چوب بستند و كتك مفصلي به او بدخواهان و مبغضين آن بلد بر سر آن م
   .زدند

مدت زماني باالخره به منتهي آرزوي خود رسيد و به شرف لقاي حضرت  ناب لقايي پس از گذشتج...
حضرت عبدالبهاء نگاه عطوفتي به وي  .عبدالبهاء نائل گرديد و به محض ورود در گوشه اي جالس شد

؟ فوري عرض كرد خورديد جان بخش پرسيدند جناب لقايي در قم چقدر كتك فرمودند و با لبخندي 
اشاره به همان لوحي است كه به افتخارش رات فرموده بوديد و نكته دقيقه لطيفهقربان همان قدر كه ب ،

   .نازل شده است

  33-31حكاياتي درباره حضرت عبدالبهاء صص        

  

  

  

  



  رهبري به شيوه حضرت عبدالبهاء   -16

عماي از ر زحضرت عبدالبهاء شيوه رهبري را به كلي دگرگون فرمودند و فروتني محض را جايگزين تبختُ
خود راضي كردند و در هر زمينه به جاي آن كه به دستور دادن بسنده كنند خود قدم پيش نهادند و 

و چنان چه در يادداشت هاي جناب بديع بشرويي سر مشق دادند و ديگران را به تبعيت تشويق كردند 
روضه مباركه و  آمده در باغ بهجي شخصاً آب از چاه مي كشيدند و خود به آبياري گل هاي پيرامون 

درون آن مي پرداختند ودر عين آن كه ساالر جدي بودند اول كسي بودند كه با اسفار خود در اروپا ند ه
  ه فرمودند. ئارك را به قشرهاي مختلف جامعه زمان خود اراو امريكا روش صحيح ارائه امر مب

رد و بزرگ ، فقير و غني ، شاه و گدا به صورت در تاريخ جهان كمتر نفسي ديده شده است كه با خُ
يكسان بياميزد و لطف و مهربانيش همه را يكسان در برگيرد و در همان حال كه با امرا و علما و روسا 

اغت خود را با محروم ترين و درمانده ترين مردم تنگدست ، بيمار و نيازمند اوقات فرهمنشيني دارد 
.. شخصيتي استثنايي كه وقتي خواسته است خاطرات خود را از خادمان امر بهايي بر .محبت گذراند

صفحه كاغذ آورد بيش از همه در كتاب تذكره الوفاي خويش ، ساده ترين نفوس را كه ممكن بود حتي 
   .تاريخ باقي نماند مورد تجليل قرار داده است اسمشان در

  13 – 12صص 336پيام بهايي ش           

  

  

  

  

  

  

  

  



  انتخاب  شوقي افندي به عنوان ولي امر-8

  حضرت عبدالبهاء فرمودند:: روزي

حضرت بهاءاهللا من ناچيز را به جانشيني خود انتخاب فرمودند ، نه براي اين كه من ولد ارشد بودم ، "
، در هستي من كشف فرمودند كه آيت الهي بر جبين من بلكه جمال قدم از همان ساليان اوليه وجودم

ديت و حق الدم منقوش است و كمي قبل از صعود مرا متذكر داشته  امر فرمودند كه بدون مالحظه ارش
 .بايستي در بين ابنا و احفاد خود بنگرم و كسي را كه خداوند انتخاب فرموده  به وصايت انتخاب كنم

نواده هاي من فقط اين شوقي كوچك   پسران من همه در دوران طفوليت به جهان باال شتافتند و در بين
دد. پس از مكث طوالني ديگري سركار مي گر  ر الهي ملحوظاست كه در اعماق چشمان نافذش اين س

اين وصي آتي من براي اداي وظايف سنگين خود بايستي در  "فرمودند :  وآقا دوباره به من رو نمودند
ي ي فلسطين مخطه انگلستان به مدرسه رود ، ولي البته اول زبان هاي شرقي و حكمت شرق را اين جا يعن

آيا تربيت غربي ، طبيعت شوقي افندي را در عوض نمي نمايد و  "در اين موقع عرض كردم :  " .موزدآ
ذهن پوياي او را به قيد و بند خشك خردگرايي محدود نمي سازد و كشف و شهود شرقي او را به وسيله 

واهد بود ، بلكه كه در نتيجه ديگر او نه تنها خادم حق ربوب نخقواعد و اصول گرايي سركوب نمي كند 
حضرت  "برده اي براي خردپذيري زمانه بازي هاي غرب و بي مايگي زندگي روزمره خواهد شد ؟ 

من ايلياي خود را به  "عبدالبهاء پس از مكثي طوالني برخاستند و با صدايي مهيمن و متين فرمودند : 
الهي مي نمايم و قدرت محيطه من او را تقديم آستان  .انگليسي ها نمي سپارم كه او را تربيت كنند

   " .او را حتي در اكسفورد حفظ و حراست خواهد كرد ،ان شاء اهللا ،خداوند

  101 -100حضرت شوقي افندي در آكسفورد و پيش از آن صص        

  

  

  

  

  



  ( قسمت اول ) الواح وصايا از منظر حضرت ولي امراهللا -15

عظمايي كه بنيان گذار آن نظم بديع الهي و منشور يك تمدن آينده جهاني است و به لحاظ  وثيقه "
بسيار وزين و ثميني چون كتاب مستطاب اقدس به شمار  ررا متمم اث آنبعضي از مختصاتش مي توان 

هر مباركش مزين است و قسمتآورد ، سندي كه تماماً به خط نفس مركز ميثاق مرقوم و به امضاء و م 
اول آن در تيره ترين دوران مسجونيت حضرتش در قلعه محصنه عكا به رشته تحرير در آمده بود ، 

مي نمايد ، رسالت دوگانه حضرت رب  اعالمعقايد اساسي پيروان آيين جمال ابهي را قاطعانه و صراحتاً 
كداً ؤعيان مي سازد ، م سس جليل آيين بهايي راؤاعلي را با بياني واضح اظهار مي دارد ، مقام شامخ م

كيد أاهميت كتاب مستطاب اقدس را ت ." كل عباد له و كل بامره يعملون ما دون "بيان مي نمايد كه 
سيس و وظايف اصليش را تعيين مي نمايد ، اقدامات الزم أسسه موروثي واليت امراهللا را تؤ، ممي كند

را تصريح مي كند ، حدود اختياراتش را توضيح داده و رابطه اش را بين المللي براي انتخاب بيت العدل 
ن نموده و مسئوليت هاي آنان را ، تكاليف ايادي امر اهللا را معيسسه واليت امراهللا مقرر مي داردؤبا م
   .مي فرمايد و محسنات عهد و ميثاق اليزال جمال قدم را مي ستايد كيدأت

  

  .مي كنند: و غير آن همه بندگان او هستند و به فرمان او عمل ما دون كل عباد له و كل بامره يعملون

  

  

  

  

  

  

  

  



  وصايا از منظر حضرت ولي امراهللا ( قسمت دوم )الواح  -15

، مي نمايد اين منشور اعظم به عالوه شجاعت و ثبات حاميان عهد و ميثاق جمال اقدس ابهي را تمجيد
ميرزا يحيي و عدم  بالياي وارده بر مركز منصوص آن پيمان را به تفصيل بيان مي كند ، اعمال سيئه

توجه او به انذارات حضرت رب اعلي را خاطر نشان مي سازد ، طي يك رشته شواهد ، موارد بي وفايي و 
اعراض ميرزا محمد علي و هم دستي پسرش شعاع اهللا و برادرش ميرزا بديع اهللا را آشكار مي نمايد ، 

ن (  افنا .مي آمالشان را اخبار مي فرمايدتاييد نموده و ناكامي تما طرد آنان از جامعه امر را مجدداً
متحداً متفقاً  وت مي كند كهحضرت رب اعلي ) و ايادي امراهللا و جميع پيروان جمال ابهي را دع منتسبين

د و در اين سبيل به نبه تبليغ امراهللا قيام نمايند ، در اطراف و اكناف منتشر شوند ، الينقطع بكوش
سي نمايند ، آنان را از خطرات مراوده با ناقضين انذار مي مسيح تأاريون شجاع و فداكار حضرت حو

را دعه و تزوير محافظه نمايند ، و آنان فرمايد و به آنان امر مي نمايد كه امراهللا را از حمالت اهل خُ
نصحيت مي نمايد كه با اعمال و رفتار خود عموميت آئيني را كه به آن گردن نهاده اند به شهود 

لف ارجمند اهميت و مقصد حكم ؤدر همان منشور عظيم م .اصول عاليه آن را تحقق بخشندبرسانند و 
محكم حقوق اهللا را كه از قبل در كتاب مستطاب اقدس مقرر گشته بود بيان مي نمايد ، به اطاعت و 
از صداقت نسبت به سالطين عادل امر مي فرمايد ، اشتياق قلبي خود را به شهادت در سبيل امراهللا ابر

  " .مي فرمايد مي دارد و براي انتباه معاندين خود دعا نموده برايشان طلب مغفرت

  72ص  1عهد و ميثاق حضرت بهاءاهللا واحد             

  

   



  ( قسمت اول )  ؟سريان مي يافتچه افكاري بر قلب نوراني هيكل ميثاق  درسفرهاي غرب-6

نوراني هيكل ميثاق آن گاه كه خود را مورد اين گونه احترامات و آيا مي توان تصور نمود كه در قلب 
مي كرد و يا هنگامي كه  ي مشاهده مي نمود چه افكاري سريانتعلقات زائد الوصف از طرف اعالي و ادان

در كنار شهردار لندن براي صرف صبحانه جلوس فرموده و در قصر خديو مصر با نهايت اعزاز و اجالل 
پذيرايي مي گرديد و فرياد اهللا ابهي و نغمات نعت و سرور و ولوله و شور دوستان را در محافل و مجامع 

ه و هواي لطيف و آزاد آن فضاي وسيع را استنشاق ن نياگارا ايستادپر اشتياق كه در مقابل آب هاي غراّ
مي فرمود و در موارد فراغت كه كمتر براي هيكل مبارك دست مي داد به تماشاي جنگل هاي سبز و 

مي پرداخت و يا با  " 1گلن وود سپرينگز "خرم و بساتين و چشمه زارهاي پر نضارت و طراوت در 
در پاريس حركت مي فرمود و در مواقع غروب  "2 تروكادور "جمعي از ملتزمين ركاب در باغ هاي 

مشي مي نمود  4"ريور سايد درايو  "در نيويورك در "3هودسن"آفتاب به تنهايي در كنار رودخانه عظيم 
مشرف بر درياچه ژنو قدم مي زد و يا از  6"تونون له بن "در ناحيه  5"هتل دو پارك  "و يا در ايوان 

هاي سبز در لندن سلسله مرواريدفام نور را در وسط شاخ و برگ    7"پنتاين سر "سر عظيم فراز جِ
درختان مشاهده مي فرمود و در ذهن مباركش چه وقايع و حوادثي خطور مي كرد و در خاطر مقدسش 

بلي با اندك تأملي معلوم خواهد شد كه در احيان مذكور در مقابل  .چه احساساتي خلجان مي نمود
مي شد و در قلب نورانيش خاطرات تلخ گذشته  هد الهي حوادث هولناك ماضيه مجسم ديدگان مركز  ع
خاطرت احزان و آالم ، خاطرات فقر و مسكنت ، خاطرات ايام صباوت ، خاطرات پر  .مصور مي گشت

مصيبت اُم بزرگوارش كه در آن اوقات پر بال كه ابواب رخا از هر جهت مسدود و ثروت و اموال باهظه 
سرت تكمه لباسش را كه از طال بود و اندك قيمتي داشت به به تاالن و تاراج رفته بود از فرط عكالً 

يزش قوت اليموت تهيه خواهر و برادر عز معرض فروش مي رسانيد تا از وجه آن براي آن حضرت و
خاطرات آن ايام مظلم كه همان مادر واال گهر ناگزيز مقداري آرد خشك در دست حضرت نمايد ، 

  عبدالبهاء مي ريخت تا به جاي نان سد جوع كند. 

1- Ghenwood  Springs  2-     Trocadero3- Hudson  4-Riverside Drive 

5-Hotel du Parc 6-Thonon‐les‐Bains 7-serpentine 

  



  ( قسمت دوم ) ؟درسفرهاي غرب بر قلب نوراني هيكل ميثاق چه افكاري سريان مي يافت -6

در كوچه و بازار مورد تعقيب و استهزاء اشرار و معرض شتم و  كه هيكل مباركخاطره اوقات طفوليت 
خاطره حجره تنگ و تاريك و حفره  مرطوب و پر حشره قشله عكا  .رجم اراذل و اوباش قرار مي گرفت

كه در سابق محل غسل اموات بوده و مدت دو سال محل سجن مظلومان واقع گرديد و هم چنين خاطره 
ديگر از وقايع مؤلمه اي كه در نظر مباركش مجسم مي  .هيكل اطهر در محبس آن مدينهزنداني شدن 

هنگامي كه  .شد و قلب انورش را مي گداخت خاطره اسارت حضرت نقطه اولي در جبال آذربايجان است
د امم خاتمه حيات را در قالع محكم مظلم به غربت و كربت بگذرانيد و آن نفس مقدس كه آن سي
منور گردانيده بود حتي يك شمع براي روشن كردن محل خويش در اختيار جودش آفاق را پرتو و
باالتر از همه اين خاطرات يقيناً  .مشبك گرديد و عاقبت صدر منيرش به رصاص اولوالبغضاء .نداشت
دم ب بزرگوار دور مي زد و به ياد سجن و بالياي جمال قآيت هدي در حول حيات پر اشراق اَ افكار آن

و اسم اعظم مي افتاد و آالم و مصائب آن محبوب عالم را به خاطر مي آورد و منظره سياه چال طهران 
آن دخمه اظلم انتن و چوبكاري مبارك در آمل و روزگار پر محنت جمال سبحان در كوهسار كردستان 

اي تعويض و احوال ايام بغداد كه هيكل قدم يك دست لباس بر .در مقابل ديدگانش مصور مي شد
مي گذراندند در قلبش مرتسم مي گشت و اسرت  نداشت و پيروانش با يك مشت خرما شب و روز را 

و غربت مظلوم آفاق در حصار عكا كه تا مدت نه سال چشم مبارك به سبزه نيفتاده بود و تحقير و 
 .ش را مي فشردحكومه آن شهر نسبت به آن مالك ملكوت بقا وارد آمد سينه مباركلتوهيني كه در دارا

مراتب احترام و  بلي در چنين حالت  كه هيكل ميثاق پس از آن همه باليا و متاعب التعد و التحصي 
تقدير و تجليل و تكريم و خضوع و خشوع رجال و بزرگان و مشاهير و دانشمندان عالم و رؤساي اديان و 

مي نمود اشك شوق ليلش مشاهده فرق مختلفه را نسبت به آن وجود مقدس و رفعت و اعتال امر اَب ج
  .حمد و سپاس ساحت مقصود مي گشود از ديدگان جاري مي ساخت و لسان به ذكر حضرت مقصود و
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  شرح صعود  -21

مبارك به انجام چندي از وظايف معموله خويش در حيفا حضرت عبدالبهاء در روز جمعه قبل از صعود 
روز بعد احساس تب نمودند و روز يكشنبه نتوانستند براي شركت در يك ميهماني كه توسط  .پرداختند

ه بعد از نصف شب برخاستند قدر ساعت يك و پانزده دقي .زائرين برگزار شده بود منزل را ترك كنند
 .ق مبارك بود رفته و قدري آب نوشيدند و به بستر مراجعت فرمودند.. به طرف ميزي كه در اطا."

بعداً ، از يكي از دو صبيه مبارك كه براي پرستاري حضرتش بيدار مانده بودند ، خواستند كه پرده هاي 
توري را باال بزند و فرمودند به سختي نفس مي كشند و قدري گالب براي حضرتش آوردند كه كمي 

من  "آن مجدداً در بستر آرميدند ، و وقتي كه غذا آوردند ، با بياني واضح فرمودند :  نوشيدند و پس از
مي خواهيد غذا بخورم ؟ لحظاتي بعد روح مقدس حضرتش به سر منزل  در حال رفتن هستم و شما 
مدت ها فرقت به ملكوت جالل والد بزرگوارش در آيد و حالوت وصال   از  مقصود عروج فرمود تا پس

  " .پدر آسماني را در يابد ابدي

صبح روز سه شنبه بيش از ده هزاز نفر از مسلمان ، كليمي ، مسيحي و درزي ، مصري ، يوناني ، ترك ، 
رات دولتي ، ديپلمات ها ، و همه نوع اكارمندان اد و كرد ، اروپايي و امريكايي ، مرد و زن و بچه ،  عرب

هم چنان كه تابوت حامل عرش  .جنازه تجمع نمودندافراد سر شناس براي شركت در مراسم تشييع 
بر دوش عزيزانشان به سوي مقام حضرت اعلي حمل مي مطهر حضرت عبدالبهاء در دامنه كوه كرمل 

پس از مراسم ساده اي در نزديكي  .شد ، همه با هم به نشان ارادت و احترام به دنبال آن راه مي پيمودند
   .يكي از حجره ها منتقل گرديده و در آرامگاه خود نهاده شد در ورودي شرقي مقام ، تابوت به
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  دستم بگير ،اي حضرت عبدالبهاء - 13

.. عريضه ..و كالت ماليشميرزا حبيب در سال دوم پزشكي به علل متفاوت از جمله كثرت گرفتاري و م
اعصابم را خسته  ) مي نويسد : ( اين مسائل خودوي در كتاب خاطرات  .اي به حضور مبارك مي فرستد

و خرد مي نمود و جسمم را ضعيف و روحم را افسرده كرده و قواي بدني را به كلي از بين برده بود و 
فهماند به چه آتش مي    چند سطر ذيل قسمتي از عريضه منظومه ئي است كه در خاطر مانده و 

س و نوميدي و افسردگي و بيچارگي بودم و تحصيل مي ساختم و در چه حالت يأ  سوزاني مي سوختم و
  مي كردم و به مبارزه حياتي ادامه مي دادم :

  اي مركز عهد بهاء         اي حضرت عبدالبهاء  

  ير دستم بگيردستم بگ        باني بيت خدا واي 

  جان مرا قربان بكن        عبدالبهاء احسان بكن 

  دستم بگير دستم بگير        قربان گيسوان بكن 

  هم جان ستان هم جان دهي        عبدالبهاء خود آگهي 

  دستم بگير دستم بگير        هم هادي هر گمرهي 

  بي چاره و آواره ام        عبدالبهاء بي چاره ام 

  دستم بگير دستم بگير        طفل در گهواره ام  چون

  رحمي بكن بر اين عليل        اي يهوه و رب جليل 

  دستم بگير دستم بگير        واي منجي حزب خليل

تمام هم و  .لوح ذيل عنايت شد كه واقعاً شفاي علت و درياق فاروق مرضم گرديد ، جواب عريضهدر
بي اندازه ئئ زندگي را از سر گرفته  غمم زايل شد هر دردي را فراموش كردم و با يك نشاط تازه و فرح

   .تحصيل شدم مشغول اكمال

قريحه ها به  .اي ثابت بر پيمان ، اشعار آبدارت در نهايت حالوت بود لفظ فصيح و مضمون بليغ داشت "
حال الحمداهللا از قريحه  .مثابه چشمه ها است از بعضي آب شيرين بجوشد و از بعضي تلخ و نمكين

سيال است و ،ه طبع نه پردازي كده بايد به شكراوبعان نمموهبت صريحه آن ثابت ميثاق آب گوارا نَ
سبيل را در مدائح رب جليل جمال ليد به فيض حضرت ذوالجالل لكن بايد اين ماء سجان و و جدان مؤ



قدم اسم اعظم روحي الحبائه الفدا سبيل نمايي و به محامد و نعوت او پردازي زيرا عبدالبهاء قطره و اسم 
بدع ابهي برسان و عليكم  قطره نيز گردد. ياران را تكبير اچون ستايش دريا نمايي شامل اعظم دريا است 

          ع ع .االبهيالبهاء 
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   منشور نظم بديع، الواح وصايا -19

هاء به دست بهر سه قسمت را حضرت عبدال .هاء شامل سه قسمت استبالواح وصاياي حضرت عبدال
عليرغم اين كه اين قسمتها  .خويش مرقوم فرمودند و دو قسمت اول توسط ايشان امضاء و مهر گرديده

داراي تاريخ نيستند اما منطقاً و بر اساس وقايعي كه حضرت عبدالبهاء در اين سند به آن اشاره مي 
 1907سوم در حدود سال و قسمت دوم و  1905فرمايند ، مي توان گفت كه قسمت اول در حدود سال 

   .مرقوم گرديده است

در مقدمه كتاب قرن بديع حضرت ولي امراهللا با اشاره به الواح وصايا آن را منشور نظم بديع حضرت 
در  .ه ميثاق به وجود آمدهعله دافعه شريعه اهللا و لطيفبهاءاهللا ناميده اند كه از اقتران معنوي بين قوه فا

، ايشان توضيح مي دهند كه الواح وصايا به همراه كتاب مستطاب  1929ريه فو 27رقيمه اي به تاريخ 
مقصد اصلي  سيستأكه به منزله گنجينه گرانبهايي است كه عناصر بي نظير مدنيت الهيه را  "اقدس 

    " .ديانت بهايي است در بردارد
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   الواح وصاياقسمتي از  -20

اعلي نمايد و به جهان پنهان  و پر شكسته و مظلوم چون آهنگ مأل اي ثابت بر پيمان اين طير بال "
طباق قرار يابد يا مفقود گردد بايد افنان ثابته راسخه بر ميثاق اهللا كه از سدره شتابد و جسدش تحت اَ

جميع ياران و دوستان باالتفاق به نشر  روييده اند با حضرات ايادي امراهللا عليهم بهاءاهللا و  تقديس
دقيقه اي نياسايند و آني آسوده  .نفحات اهللا و تبليغ امراهللا و ترويج دين اهللا به دل و جان قيام نمايند

راحت نجويند در هر كشوري نعره يا بهاءاالبهي زنند و در هر شهري شهره آفاق شوند و  نگردند و نفسي
زند و در هر محفلي نار عشق برافروزند تا در قطب آفاق انوار حق اشراق در هر انجمني چون شمع برافرو

نمايد و در شرق و غرب جم غفيري در ظل كلمه اهللا آيد و نفحات قدس بوزد و وجوه نوراني گردد و 
در اين ايام اهم امور هدايت ملل و امم است بايد امر تبليغ را  .قلوب رباني شود و نفوس رحماني گردد

اين عبد مظلوم شب و روز به ترويج و تشويق مشغول گرديد. دقيقه اي  .دزيرا اس اساس استمهم شمر
 .آفاق را احاطه نمود و آوازه ملكوت ابهي خاور و باختر را بيدار كرد آرام نيافت تا آن كه صيت امراهللا

حواريون  .ن بهاياران الهي نيز چنين بايد بفرمايند ، اينست شرط وفا و اينست مقتضاي عبوديت آستا
حضرت روح به كلي خود را و جميع شئون را فراموش نمودند و ترك سر و سامان كردند و مقدس و 
ن منزه از هوي و هوس گشتند و از هر تعلقي بيزار شدند و در ممالك و ديار منتشر شدند و به هدايت م

ناك نمودند و به پايان زندگاني علي االرض پرداختند تا جهان را جهان ديگر كردند و عالم خاك را تاب
   " .هذا فليعمل العالمون ثلِمبِدر ره آن دلبر رحماني جانفشاني كردند و هر يك در دياري شهيد شدند فَ
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  زيارتنامه مبارك-22

  هو االبهي              

عن ادراك  بتهالِ و اُعفِّرُ وجهي بِتُرابِ عتَبةٍ تَقَدستالا و التَّبتُّلِ و عِضَرُّالتَّلهي انّي اَبسطُ الَيك اَكُف إِلهي إِ

 بِبابِ اَحديتك بِلَحظات اَعينِ عبدك الخاضعِ الخاشعِ الي اُولي االَلبابِ اَن تَنظُرَ وت منْعو النُّ يِقِاَهلِ الحقا

و كتيحمانره في بِ رتُغَمححارِ رةِم اَي ر  كتدانيمصب الفَقيرُ و سالبائ كبدع نَّهقيقُ ارائالس لُك 

ضَرِّتَالمبتَهِ علٌاألَسيرُ م  لَيكاتَموم لَيكضَرِّتَكّلٌ عع يكدينَ يب  ناجيكي و يكنادلي ياَيِّدني ع بقُولُ رو ي

دمةِخ و كائبيني بِاَنوارِ اَحبر جنَو و كتدياَح ضرَتةِ حبوديلي عني عقَو بالتَّعد  كةِ  قُدسي ساحفتُّل والتَّب

و كتظمع لَكُوتلي مقِّ اقْحفي ف ني بالفَناءبابِ اُلُوه ناءاَع و كتلييو نّي عاظَالَملي  ةِبِعاالحدامِ في رةِنعب 

 مرِاجعلني غُباراً في مو  قني في بحرِ الفَناءء و اَغرĤِكَأس الفَناء و اَلبِسني ثَوب الفَن ربوبِيتك  اَي رب اسقني

االَحب داءلني فاجع و اءالَرضِ الَّتيل طاها تْئَوياء فاالَصف قدامبيا ر كبيلي س ليةِزَّالعالع و  الكَريم اَنت نَّكا

 تَالرَّحيمفيالم بدالع كبِه ذل ناديكعالِ هذا ما ي  ه ور اَسرارنَو و قِّق آمالَهح باالصالِ  اَي ر كُورِ ورَشْاالب ح

دمفي خ هصباحد ماَوق و هدرةِص  كبادع و اَمرِكنَّااَنت ا ك الكَريملرَّحيم هنَّالوا و زيزُ ابالع اَنت ك

  .الرَّؤف الرَّحمن
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