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 -1مناجات شروع
ُ ّ
هو الله

ّ
جمعيت خاطری عطا فرما.مستمندانيم ،توانگر کن.
ای معشوق این شيدائيان و مقصود این سودائيان پریشانيم،
دردمندیم،درمانی عنایت نما .مجروح و موجوعيم ،مرهمی مرحمت فرما .گمگشتگانيم ،هدایت کن.تشنگانيم،سيراب نما.
آشفتگانيم،راحت و سکون ده .ذليليم ،پرتو ّ
عزت بخش.افتاده ایم ،دستگير شو .آزردگانيم ،شادمانی بخش.افسردگانيم ،حرارت

ّ
عبودیت یارانت ّ
ّ
مؤیدکن اینست منتهی آرزوی دل و جان .اینست منتهی
و شوقی عطا فرما.به خدمت دوستانت موفق نما و به
آمال َجنان و وجدان  .ع ع
مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص 299

 -3لوح مبارک حضرت بهاء الله
هو ّالناطق علی ما یشاء

ً
ً
ّ
یا غصني االعظم قد حضر لدی المظلوم کتابك و سمعنا ما ناجيت به ّالله ّ
رب العالمين * انا جعلناك حرزا للعالمين و حفظا لمن فی
ّ
ّ
ً
ّ
السموات و االرضين وحصنا لمن آمن بالله الفرد الخبير* نسأل الله بأن یحفظهم بك و یغنيهم بك و یرزقهم بك و یلهمك ما یکون

ّ
مطلع الغنی ألهل االنشاء و بحر الکرم لمن فی العالم و مشرق الفضل علی االمم * انه لهو المقتدر العليم الحکيم*و نسأله بأن یسقی
ّ
ّ
بك االرض و ما عليها لتنبت منها کأل الحکمة و البيان وسنبالت العلم و العرفان * انه وليّ من وااله و معين من ناجاه * ال إله إال هو
العزیز الحميد*
ادعيۀ حضرت محبوب ص 105

ّ
 -4اعظم خدمت ،ندای به ملکوت الله است
حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
ّ
ّ
طفوليت تا نهایت در بالیا و محن شدیده بوده یک ّ
ّ
بليۀ او چهل سال حبس عکاست و
تأسی به عبدالبهاء کن مالحظه نما که از زمان
بر این قياس کن .لکن هميشه صبور و شکور بود و این بالیا را بنهایت سرور ّ
تحمل مينمود و من بدرگاه الهی ّ
تضر ع و زاری نمایم و تورا

مهمهء عظيمه ،باید ّ
راحت و وسعت و شادمانی خواهم.در عالم وجود به جهت خدمت امور ّ
تحمل صدمات و مشکالت نمود علی
الخصوص اعظم موهبت عالم انسانی ،ندای به ملکوت الهی .یقين است که انسان در دریای م َحن و آالم غرق گردد و صدمات

شدیده خوردولی عاقبت ظلمت بالیا زائل گردد و نور موهبت ُکبری بدرخشد.در ّ
حواریين حضرت مسيح مالحظه نما که به چه آالم و
محنی مبتال شدند ولی عاقبت آن بالیا موهبت کبری بود ّ
حتی کشته شدن ،سبب حيات ّ
ابدیه بود .پس محزون مباش .دلخون
ّ
مگرد .بلکه از این بالیا،نشاط و انبساط حاصل کن زیرا دليل بر نجاتست .بدان اعظم خدمت ،ندای به ملکوت الله است و این
تشبث نما که ّ
َم َ
نصب عظيم را اگر جميع عالم جمع شوند از انسان َسلب نتوانند .لهذا به این خدمت عظيم ّ
عزتش ،ابدیست و
بقایشَ ،س َ
رمدی و اینست صفت عبدالبهاء و اینست ُمنتهی آرزوی عبدالبهاء و اینست حيات دل و جان عبدالبهاء.

منتخبات مکاتيب ج  3ص 153

 -13مناجات
هوالله
ای خدا رحمی فرما و این جان پژمرده مرا آزادی عطا فرما و بزودی در آستان ّ
خاصانت حاضر کن قسم به جمالت که خانۀ دل به
ّ
شدتی تنگ و مغمومست که دل ،کلوخ و سنگ پرخونست .از جميع جهات بحر احزانست که پرموجست و ناله و فغانست که
ُ
ُمتواصل به اوجست .تعجيل فرما نه تأجيل ،تا این روح به تنگ آمده از تن ،از ظلمات ُمهلکۀ امکان و ُعسرت و فرقت و ُحرقت ،نجات
ّ
مقدست ّ
توجه نماید و در سایه الطاف دوستانتّ ،
مقر گزیند عع
یافته ،در آستان

مکاتيب ج  7ص 74

 -5عبدالبهآء را نه النهای و نه آشيانهای
ّ
هو الله
ای یار روحانی نامه مالحظه گردید و ناله و انابه مسموع شد .مزاحی به خاطر رسيد ،عارفان گویند جان نایافته از هستی بخش کی
تواند که شود هستی بخش .عبدالبهآء را نه النهای و نه آشيانهای با وجود این چگونه دعا نماید و یاران را خانه و کاشانه طلبد .سی و
َ
پنج سال است که در این سجن اعظم صاحب خانه هر روز از برای ما بهانه جوید ،گاهی ناز کند و گاهی غمزه فرماید و گهی عشوه بکار
آرد و دمی مشتری حاضر فرماید .مختصر اینست ،از خانه به خانه انتقال نمائيم و در سبيل دلبر یگانه نه النه جوئيم و نه آشيانه .با
وجود این از خدا خواهم که یاران را از هر جهت معمور و آبادان فرماید و سر و سامان بخشد و گنج روان مبذول دارد و مظهر آتنا فی
ّ
ّ
ّ
سد گردد و این خرقها رفو یابد .مطمئن باش و عليک ّالت ّ
حية و الثنآء .ع ع
الدنيا حسنة و فی اآلخرة حسنة فرماید .این رخنهها
منتخبات مکاتيب ج  6ص 24

-7مناجات
درکمال خضوع و خشوع به بارگاه ّ
عزت ّ
الهيه عجز و زاری نمایم و ّ
تضر ع و بيقراری کنم و استدعای عون و عنایت نمایم و حفظ و
صيانت خواهم .در شبهای تاریک و تار به آستان پروردگار مناجات کنم که:

ای پروردگار  ،یاران بی سر و سامانند و دوستان پریشان آن زلف مشکبار ،دلها به ّ
محبتت بسته و جانها از ما سوایت َرسته و سينه ها
َ
ّ
تيرمحبتت ،خسته.ناله و فغان عاشقان است که متواصل به کهکشان است و َصریخ و ضجيج مشتاقان است که متصاعد به عنان
به
آسمان است.هر یک با قلبی سوزان و سرشکی روان و ناله و فغان ،راز عشق تو گوید و اسرار ّ
محبت تو جوید .ای دلبر مهربان
دلدادگانرا مرحمتی کن آشفتگان را موهبتی ده .توئی کریم و رحيم و رحمان و توئی عزیز و قدیر و َم ّنان  .ع ع
منتخبات مکاتيب ج  3ص42

-6آثار بيشمار حضرت عبدالبهاء
به راستی بحث در آثار حضرت عبدالبهاء دشوار وباعث حيرت،بلکه دهشت است،زیرا آن آثار بی شمار چون دریاست"چگونه دریا
کان را کرانه پيدا نيست".و از حيث کميت وکيفيت و ّ
تنو ع و بدعيت چنان وسيع است که انسان حيران می ماند که از کجا شروع کند
و چه بگوید.از فصاحت و بالغت بی نظيرش دم زند،از تعاليم واالیش ،از لطایف عرفانيش ذکر نماید،در عمق فلسفه اش غوطه ور
شود ،از کالم سرورانگيز و غمگسارش،از آهنگ موزون عباراتش و از موسيقی کلماتش سخن گوید،یا چه؟
قلم توانای حضرت عبدالبهاء از ایام نوجوانی نزدیک به شصت سال در کار بوده است،تا حقایق مکنونه در این امر اعظم را مکشوف
سازد،اصول اعتقادات اهل بهاء را بيان نماید،وحدت جامعۀ بهایی را محافظت فرماید،با مکاتيب پرشورانگيزش حماسه آفریند واهل

ایمان را بر حرکت و خدمت برانگيزد،در مقابله با شدائد و محن بالیای بی شمار پایدار واستوارشان سازد،اخالق وکماالت انسانی را در
ّ
تمکن بخشد،حدود ُوثغور مدینۀ فاضله را ّ
معين نماید،مدنيتی بدیع را با امتزاج مبادی مادی و روحانی بنياد نهد،آتش
قلوب نفوس
ََ
افروزد،علم وحدت و یگانگی برافرازد.این همه فرائد و فواید در مجموعه ای مرکب از قریب به سی هزار لوح و نامه و کتاب
عشق بر
و رساله و خطابه گرد آمده است که حاصل قلم مبارکی است که شب و روزدر ميدان محبت به جميع خلق در جوالن بوده است.
عبدالبهاء عباس منادی صلح در جهان ص 141-142

 -8نگاه نکنيد که من هستم یا نيستم موجودم یا مفقودم بخدمت امر پردازید
ّ
احبای الهی نباید نظرشان به من باشد این امر،امر عظيم است امر جمال مبارکست .هزار نفس مثل من بيایدو برود ،باشد یا
اهم ّيت در امر مبارکستّ .
نباشد ،یکی است ّ .
احبای الهی باید ثابت و نابت و راسخ باشند .معلوم است که هميشه در خطر
بوده و هستم و گذشته از خطر من که هميشه در این عالم نيستم یکروزی بياید که آرزوی جوار رحمت کبری مي نمایم.
ً
ّ
احبای الهی باید در نهایت استقامت باشند ابدا در نظر آنها فرقی ننماید،تزلزلی حاصل نشود ،بلکه روز بروز ثباتشان،
مقاومتشان ،استقامتشان ،بيشتر شود .شما مالحظه کنيد که بندگان حضرت مسيح هر کدام که از این عالم رفتند چون شهيد
شدند دیگران اعظم از آنها قيام برخدمت نمودند ّقوتی عظيمتر ظاهر گردید تا اینکه نور هدایت آفاق را روشن نمود شما هم
ّ
ّ
باید همينطور باشيد و یقين بدانيد که تأیيدات جمال مبارک مي رسد .یقين بدانيد .فو الله الذی ال اله اال هو اگر امروز
شخصی از اضعف مخلوقات به خدمت ّ
حق بپردازد ،تأیيدات و توفيقات ّربانی از هر جهت او را احاطه نماید .باری در پناه
ّ
جمال مبارک باشيد .محفوظ باشيدّ .
ّ
قدسيۀ او زنده باشيد .هر یک
مؤید و موفق باشيد .مشتعل و منجذب باشيد .به نفحات

در سبيل او یک علم آسمانی باشيد مقصد اینست که نگاه نکنيد که من هستم یا نيستم موجودم یا مفقودم به خدمت امر
پردازید ّ
توجه به جمال مبارک داشته باشيد .او شما را از هر نفسی غنی مي کند از او مدد بطلبيد ،در امر او ثابت باشيد ،خادم

ّ
او باشيد ،پاسبان آستان او باشيد ،بندۀ درگاه او باشيد ،مستمد از فيوضات او باشيدُ ،مستشرق از انوار او باشيد .در صون و
َ
َ
حمایت او محفوظ و مصون باشيد .مطمئن باشيد و ُ
ننص ُر َمن َ
صرة امری ُبجنود من َ
قام َعلی ُن َ
المأل االعلی و قبيل من المالئکة
ً
ُ
الم ّقریين .ميفرماید اینست اساس حقيقی مثال همين آقا ميرزا ابوالفضل را مالحظه کنيد چقدر نصرتش کرد در هر موقعی در
ّ
ّ
هر موردی ّ
مؤید گردید فو الله الذی ال اله اال هو اگر سلطنت شرق و غرب باشد از برای انسان ّذرهای فائده ندارد و عاقبت

جز ُخسران ُمبين نيست کو ناصر الدینشاه؟ کو ّ
محمد شاه؟ کو عبدالحميد؟ کو بناپارت؟  ...نه اثری نه ثمری ،با وجود
ً
اینکه اینها ملوک بودند ،در نهایت اقتدار بودند ،عاقبتشان خسران مبين بود .این را مشهودا میبينيم پس بکوشيد که در
ّ
مقدس استقامت نمائيد .این است آن ّ
ّ
عزت ّ
ّ
ّ
نورانيت وجود در
سرمدیه.اینست سبب
ابدیه .اینست نعمت
عبودیت آستان
ّ
ملکوت ابهی .این است سبب ترقی در این اوج نامتناهی .و عليکم البهاء االبهی
مائدۀ آسمانی ج  5ص234

 -9خداوند عالميان عبدالبهاء را به جهت َحمل بال آفریده نه راحت و َرخاء

ّ
درجده ّ
عز صدور یافته چنين می فرمایند:
حضرت عبدالبهاء درلوحی که به واسطۀ جناب منشادی خطاب به جناب مالحسين یاری
"ای بندۀ جمال ابهی نامه ای که به جناب منشادی مرقوم نموده بودید مالحظه شد از بالیا و رزایای وارده بر این آواره اظهار ّ
تأسف

فرموده بودید ،خداوند عالميان عبدالبهاء را به جهت َحمل بال آفریده نه راحت و َرخاء و نه ّ
صحت و رفاه ،آسودگی و خوشی ولذائذ این
دنيای فانی از برای دیگران است نه من.خوشی وعافيت و شادی وراحت ،به چه کار من آید؟...مرا در سبيل الهی بال بایدّ ،
تحمل جفا
شاید ،حبس و زنجير سزاوار وتيرو شمشير ،موهبت کردگار.جميع این خلق را آرزو ،کام دل و راحت جان است .نهایت من نيز یکی از
آنان چه فرقی در ميان ؟لهذا هر نفسی را همت بلند،در راه خداوند قيدوبند جوید وهرشخص نورانی ،جانفشانی نماید وهر هوشيار،
َ ُ َ ً
ُ
ّ
تحمل بالیای بی شمار کند .این هيکل فانی و قالب ترابی عنقریب تحت اطباق تراب متواری گردد و لم َیکن شيئا مذکورا شود.بگذار
در سبيل الهی بر روی خاک افتد .جانفشانی کند و تراب را به خون خویش رنگين و تابناک فرماید .این بهتر است یا آن؟...
مآخذ اشعار در آثار بهائی ج  2ص 208

-15مناجات

ُ ّ
هو الله

ای پروردگار این نفوس مشتاق دیدارند و سودائيان زلف مشکبار .هر دم فریادی نمایند و آه وفغانی بر آرند و استدعای عنایتی کنند و
موهبتی طلبند .توئی بخشنده و مهربان و توئی رحيم و رحمان و توئی واهب

ّ
فضل بی پایان .ای خداوند بخشنده ،این نفوس را ثابت عهد نما ،راسخ پيمان کن ،منجذب به نفحات تقدیس نما ،و متذکر به آیات
ََ
ََ
ّ
ّ
نورانيت کن ،هر دم تأیيدی جدید بخش و هر نفس ،نفس رحمان به
رحمانيت نما و مجذوب جمال
توحيد کن ،مشمول لحظات عين

مشام بخش .توئی مقتدر و توانا و توئی دهنده و بخشنده و دانا  .ع ع
مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص 115

-10محبت حضرت عبدالبهاء
حضرت عبدالبهاء فرمودند:
"اميدوارم محبت عظيمی بين شما مستقر شود و این محبت ،روز به روز افزایش یابد.همۀ شما را در اینجا جمع کردم تا به همين
صورت در ملکوت الهی،جمع شوید ویکدیگر را خيلی خيلی دوست بدارید.اگر همدیگر را آن طور که باید دوست بدارید؛درست مثل
این است که مرا آن گونه که باید دوست داشته باشيد .هرچه بيشتر یکدیگر را دوست بدارید،به من نزدیک تر خواهيد بود.من از این

عالم می روم،اما عشق ومحبت همواره باقی می ماند.بنا بر این باید یکدیگر را خيلی زیاد دوست بدارید.اميدوارم سبب استقرار محبت
عظيم ميان نوع بشر شوید؛ وبه عون وعنایت خداوند بتوانيد محبت الله را در این عالم بنيان نهيد.حضرت بهاء الله همۀ بالیا
ومصائب را برای استقرار محبت در این جهان ّ
تحمل فرمود".
استانوود کاپ در مورد محبت حضرت عبدالبهاء به سائرین اینگونه حکایت می کند:

ّ
حضرت عبدالبهاء هيچگاه قدرت روحانی خویش را برای اعجاب دیگران وتحت تأثير قرار دادن افراد شکاک یا غير مؤمن به کار نمی
بردند...روزی که به حيفا رسيدم از ناخوشی ...رنج می بردم حضرت عبدالبهاء پزشک مخصوص را برای من فرستادند وخود نيز به
مالقات من آمدند ایشان فرمودند:کاش می توانستم درد تو را به جای تو ّ
تحمل کنم هرگز این موضوع را فراموش نکرده ام زیرا می
دانستم که حضرت عبدالبهاء این کلمات را صرفا به منظور همدردی ادا نکردند بلکه درست همان را منظور داشتند .چنين بود عشق
عظيم ملکوتی که حضرت عبدالبهاء غالبا و مکررا از آن سخن می راندند....این عشق چيزی بيش از همدردی و عالقه است .این
عشق فداکاری و از خود گذشتگی است.
خاطراتی ژوليت تامسون ص 59
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 -11خوب گوش دادن به دیگران
وقتی که حضرت عبدالبهاء در بوستون بودند من از فرصت استفاده کردم وپدرم را با خود ...به خدمت ایشان بردم.پدرم درآنزمان
یک هنرمند هفتادوپنج سالۀ بوستونی بود.مردی بود مذهبی،فداکار،روحانی،اهل عبادت.او از اینکه می دید به دیانت بهائی پيوسته ام
خوشحال بود ولی به من می گفت "پسرم دیگر این حرفها از من گذشته است "...و حاال از اینکه توفيق دیدار حضرت عبدالبهاء دست
داده بود خوشحال ومسرور بود.
بنابر این شما می توانيد حدس بزنيد که وقتی دیدم پدرم می خواهد خود رشتۀ کالم را به دست بگيرد تا به چه اندازه در شگفتی
شدم .واقعه ای فراموش نشدنی بود پدرم نيم ساعتی را مصروف تحميل نظریات خود به حضرت عبدالبهاء ساخت به قول خود می
خواست ذهن حضرت عبدالبهاء را در مسائل روحانی روشن نماید ویا به عبارتی دیگر پدرم از این فرصت استفاده نمود تا فلسفۀ
روحانی حيات خویش را برای حضرت عبدالبهاء که با صرافت خاطر وبه نحوی دوست داشتنی به گفتار او گوش فرا داشته
ً
واقعا این جریان هيچ ّ
تعجبی نداشت زیرا خود حضرت عبدالبهاء
بودند،تفصيل وتوضيح دهد.من مات ومبهوت آنجا نشسته بودم ولی

از این تغيير موقعيت وقرار گرفتن جای شنونده که معمول ایشان نبود،به هيچوجه ّ
تعجب نکرده بودندایشان در آنجا نشسته بودند
ّ
تبس م می فرمودند وما را در محبت بی شائبۀ خود غرق می ساختند وآخراالمر پدرم در حاليکه از مباحثه با حضرت عبدالبهاء بسيار
خشنود

می نمود،گفتگو را تمام کرد .این نمایشی از تواضع ودرسی از فروتنی بود.چه بسا اوقاتی که بيشترین کمکی که می

توانيم به دیگران کنيم خوب گوش دادن به طرف مقابل است.
خاطرات استانوود کاپ ص 59

 -12نحوۀ سخنرانی مبارک
حضرت عبدالبهاء هنگام ایراد سخنرانی آرام نمی ایستادند حرکات ایشان بسيار با نشاط و زنده بود.حضرت عبدالبهاء درحين ایراد
بيانات روحانی مشی می فرمودند...طرز سخنرانی به این نحو بود حضرت عبدالبهاء در آغاز کار بيانی مطابق و در خور توانائی مترجم
ایراد می فرمودند سپس در حاليکه ترجمه گفتار ایشان ادا می شد می ایستادند و ّ
تبسم می فرمودند و یا اینکه سر مبارک خویش را به
ً
نشانۀ تأکيد نکات مهمی که در ترجمه ایراد می شد تکان می دادند...درهنگام صحبت ایشان مداوما و با وقار فراوان مشی می
فرمودند گوش کردن به سخنرانی ایشان در مقام مقایسه با سایر سخنرانيها ئی که انسان در آنها حضور به هم می رساند تجربه بی
نظير و مثيل و در حکم یک اثر هنری و یک تجربۀ روحانی بودنخست این رشته افکار روحانی مانند الحان موسيقی به زبان خارجی
بيان می گردید سپس وقتی که مترجم در صدد بيان مفهوم آن برای ما بر می آمد حضرت عبدالبهاء با حرکات موزون خویش به گفتار
مترجم تأکيد می فرمودند.
ژوليت تامسون تعریف می کند که:
سرکار آقا داشت با فصاحت ملکوتی خود فصول روحانی را شرح می داد .در جایی گفت "اما تابستان" ،و درنگ کرد که احمد ترجمه
نماید.اما سکوتی سنگين حاکم شد .احمد بيچاره معادل انگليسی این کلمه را فراموش کرده بود .در حاليکه او ُمستأصل مانده
بود،سرکار آقا به کمکش آمد و خنده کنان گفت( summer”":تابستان).در این وقت ،موجی از شادی و خنده،کل جمعيت را فرا
ّ
گرفت.افسون روحانی حضرتش قلب همۀ ُحضار را تسخير کرد.
خاطراتی از حضرت عبدالبهاء به قلم استانوود کاپ ص22
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 -14یوم ميثاق
مظهر عبودیت که نه نامی طلبد و نه نشانی خواهد،وقتی یوم والدتش مطرح می شود آن را تحت الشعاع اظهار امر موالیش قرار می
دهد تا اثری از روز تولدش باقی نماند وچون ُمحبان کویش تقاضا نمودند که روزی را ّ
مقرر فرماید تا به یاد آمدن او به این عالم جشنی
بر پا کنند و ابراز ّ
مسرت و شادمانی نمایند وخداوند را شاکر گردند که از موهبت وجود حضرتش بر خوردار گشته اند،یومی دیگر را
تعيين می کند که نشانی از برتری ميثاق باشد که حضرتش مرکزیت آن را عهده دار است .در مقام عبودیت محضۀ خویش می
فرماید":عبدالبهاء به عبودیتی قائم که خود را ُتراب اقدام شمرد َون َفسی جز از خوف و ّ
خشيت حضرت کبریا بر نيارد؛چگونه نفوسی
ً
ّ
عبودیت محضۀ بی تأویل را از عبدالبهاء تحصيل کنند.الی االن کلمه ای که
ضعيف بلند پروازی نمایند واظهار هستی کنند؟اقال
دليل بر وجود باشد از فم او صادر نشد،تا چه رسد به شئونی دیگر".

در مقابل آن وظيفۀ عظيم مرکزیت ميثاق صيانت امرالله است.پس باید اقتداری از حضرتش ظاهر شود ولزوم اطاعت از ایشان بيان
گردد.در این مقام می فرماید":جمال مبارک به قلم اعلی عهد وثيقی وميثاق عظيمی تأسيس نمود و به موجب عهد و ميثاق باید کل
ّ
ّ
نمایند؛مفری از برای نفسی باقی نگذاشتند وبه شرطی مشروط نفرمودند.لهذا درهر امر مهمی که تعلق به عموم دارد،
اطاعت و انقياد
ُ
صادر،مجری دارند...".لذا طلعت ميثاق که باید این دو مقام را به
باید احبای الهی استيذان نمایند واجازه طلبند و آنچه از قلم ميثاق
َ
نحوی تلفيق دهند که نه مقام عظيم مرکزیت ميثاق تضعيف شود ونه عبودیت محضه را خدشه ای وارد آید،یومی را تعيين می کند
که "یوم ميثاق" ناميده شود و به احباء می فرماید که آن را تکریم نمایند و احترام گذارندو به یاد آن جشن و شادمانی بر پا کنند که
این پيمان جاودانه در قلوب آنها مستحکم گردد وعهد الستی دیگر باشد برای بندگان که در مقابل طلعت ّ
رب سر تعظيم فرود آورند .
فيض ميثاق در یوم ميثاق به قلم جناب ایزدی نيا پيام بهائی ش 432

- 16قسمتی از الواح مبارکه وصایا
ای ثابتان بر پيمان ،این طير بال و پر شکسته و مظلوم چون آهنگ مأل اعلی نماید و به جهان پنهان شتابد و جسدش تحت اطباق قرار
ّ
ّ
ّ
یابد یا مفقود گردد ،باید افنان ثابتهء راسخه بر ميثاق الله که از سدرۀ تقدیس روئيدهاند ،با حضرات ایادی امر الله عليهم بهاء الله و
ّ
ّ
ّ
ّ
جميع یاران و دوستان باالتفاق به نشر نفحات الله و تبليغ امر الله و ترویج دین الله ،به دل و جان قيام نمایند .دقيقه ئی آرام نگيرند و
آنی استراحت نکنند .در ممالك و دیار منتشر شوند و آوارۀ هر بالد و سر گشتۀ هر اقليم گردند .دقيقه ئی نياسایند و آنی آسوده
ُ
نگردند و نفسی راحت نجویند .در هر کشوری نعرۀ یا بهاء االبهی زنند و در هر شهری ،شهرۀ آفاق شوند و در هر انجمنی ،چون شمع
ّ
بر افروزند و در هر محفلی ،نار عشق بر افروزند .تا در قطب آفاق ،انوار ّ
حق اشراق نماید و در شرق و غربَ ،ج ّم غفيری در ظل کلمة
ّالله آید و نفحات قدس بوزد و وجوه ،نورانی گردد و قلوبّ ،ربانی شود و نفوس ،رحمانی گردد  .در این ّایام ّ
اهم امور هدایت ملل و امم
مهم شمرد زیرا ّ
است .باید امر تبليغ را ّ
اس اساس است .این عبد مظلوم شب و روز به ترویج و تشویق مشغول گردید ،دقيقه ئی آرام
ّ
نيافت تا آنکه صيت امرالله آفاق را احاطه نمود و آواز ،ملکوت ابهی خاور و باختر را بيدار کرد .یاران الهی نيز چنين باید بفرمایند،
ّ
عبودیت آستان بهاّ .
ّ
حواریون حضرت روح به کلی خود را و جميع شئون را فراموش نمودند و ترك
اینست شرط وفا و اینست ُمقتضای
ّ
ّ
مقدس و ّ
منزه از هوی و هوس گشتند و از هر تعلقی بيزار شدند .در ممالك و دیار منتشر شدند و به هدایت َمن
سر و سامان کردند و
علی األرض پرداختند .تا جهان را جهان دیگر کردند و عالم خاك را تابناك نمودند و به پایان زندگانی در ره آن دلبر رحمانی ،جانفشانی
کردند و هر یك در دیاری شهيد شدند.
الواح مبارکه وصایا ص 10-11

 --17سفرهای مبارک به غرب
عزیمت حضرت عبدالبهاء در  29اوت  1910از حيفا به پورت سعيد در مصر نویدبخش آغاز فصل جدیدی در تاریخ آئين بهائی بود.
بعد از بيش از نيم قرن ظلم و مبارزه با این آئين ،برای اولين بار بود که مرکز و مرجع بهائيان به دور از محدودیتهای زندان و تبعيد،
آزادیعمل یافته بود تا به ترویج و انتشار این آئين پردازد .بر اساس همۀ معيارهای دنيوی ،دور از ذهن به نظر میرسيد که حضرت
عبدالبهاء توان و آمادگی چنين سفری را داشته باشند .ایشان از کودکی در تبعيد به سر برده بودند ،هرگز به مدرسهای وارد نشده و
ً
تحصيالت رسمی نداشتند ،با آداب و زبانهای غربی کامال ناآشنا بودند ،مدت  40سال از عمر  66سالهشان در زندان و اسارت
گذشته بود و از نظر جسمی ضعيف و سالخورده بودند؛ با این وجود ،بیاعتنا به راحت و آسایش خود و بیتوجه به سختیهای موجود،
سفری را آغاز کردند که مدت  3سال به طول انجاميد و ایشان را به  9کشور در  3قاره جهان رسانيد.
پيام حضرت عبدالبهاء در طی سفرهایشان اعالن فرارسيدن عصر یگانگی و وحدت نوع بشر بود .برای اولين بار یک ایرانی و یک
شرقی ،نه به عنوان مصرفکنندۀ فرهنگ غرب ،بلکه به عنوان پيامآور فرهنگ صلح ،یگانگی و آزادی به این سرزمينها قدم
میگذاشت .اهميت این سفرها را با در نظر گرفتن بستر تاریخی و فرهنگی اوایل قرن بيستم ،بيشتر میتوان در نظر آورد .در زمانی که
پيشرفت سریع فنآوری ،اقتصاد و قدرت نظامی در اروپا باعث شده بود غرب به عنوان مرکز آزادی و شرق مرکز جاهليت و
سنتپرستی تصور گردد ،حضرت عبدالبهاء به عنوان سفير صلح و همبستگی جهانی به غرب سفر نمودند تا با دفاع از شرافت انسان،
حقوق بشر و عدالت اجتماعی ،شرق و غرب را هر دو به بازسازی ارزشها و باورهایشان دعوت کنند.

 -18شرح صعود

ً
اسمعيل آقا خادم محبوب باوفایش چنين حکایت مي کند :تقریبا بيست روز قبل از صعود موالی عزیزم نزدیک باغچه بودم که
ّ
صدای مبارک را شنيدم یکنفر از ّ
احبای قدیم را صدا نموده می فرمودند بيا تا با هم از صفای این باغ لذت ببریم .نگاه کن که روح
وفاداری ممکن است چه کارهائی بکند .این محل منبت با طراوت چند سال قبل یک ّتل سنگی بود و امروز با گل و ریاحين سبز و ّ
خرم
ً
است آرزو دارم که بعد از من ّ
احبای عزیز متحدا به خدمت امر الهی قيام کنند و به خواست خدا چنين خواهد شد عنقریب اشخاصی
مبعوث خواهند شد و به عالم ،روح خواهند بخشيد بعد از چند روز فرمودند خيلی خسته شدهام وقت آن رسيده که هر چيز را بگذارم
ّ
و فرار کنم از شدت خستگی نميتوانم راه بروم .بعد فرمودند در اواخر ّایام جمال مبارک وقتی مشغول جمعآوری اوراقی که روی تخت
در اطاق تحریر مبارک در بهجی ّ
متفرق بود بودم روی مبارک را به من کرده فرمودند :جمعآوری آنها فایده ندارد باید آنها را بگذارم و
فرار اختيار کنم .منهم کار خود را کردهام دیگر کاری نميتوانم بکنم لهذا باید وداع کرده بروم ...به مناسبت روز َمبعث عبدالبهاء
ً
یعنی اعالن کتاب عهد یکی از مسافرین پارسی که اخيرا از هند آمده بود جشنی بر پا نموده بود ساعت چهار بعد از ظهر روی نيمکت

در اطاق مبارک جالس بودند فرمودند به همشيره و اهل بيت بگوئيد بيایند و با من چای بخورند بعد از صرف چای مفتی حيفا و
رئيس ّ
بلدیه و یکنفر دیگر را پذیرفتند آنها قریب یکساعت ماندند به آنها از جمال مبارک صحبت فرمودند و خواب دوم را شرح دادند

و به آنها زیاده از اندازۀ معمول مهربانی و ّ
محبت فرمودند بعد با آنها خداحافظی فرمودند و با اینکه رجا نمودند که روی نيمکت
استراحت فرمایند تا دم درب بيرون عمارت آنها را مشایعت فرمودند ...شب ساعت هشت فرنگی قدری غذا ميل فرمودند و در
رختخواب استراحت نمودند فرمودند خيلی حالم خوبست و به همه امر فرمودند که بروند و استراحت کنند .مع ذلک دو نفر از
ورقات مبارک در حضور ماندند آنشب حضرت مولی الوری بدون آثار تب در نهایت آرامی به خواب رفتند ساعت یک و ربع بعد از
نصف شب بيدار شدند و به جانب ميزي که در اطاق بود قدم زده قدری آب ميل فرمودند بعد یکی از پيراهنهای شب را بيرون آورده
فرمودند :خيلی گرمم است سپس به رختخواب عودت فرمودند ورقۀ مبارکه روحا خانم پس از چندی تشریف بردند و دیدند که در
نهایت آرامی استراحت نمودهاند در صورت ورقه مبارکه که نظر فرمودند امر نمودند که پردههای پشه گير را باال کنند و فرمودند به
سختی نفس مي کشم بيشتر هوا ميخواهم قدری گالب آورده شد ،در رختخواب بدون کمک نشسته ،قدری از آن ميل فرمودند.
دوباره استراحت کردند قدری غذا آورده بودند با یک صدای واضح شمرده فرمودند مي خواهيد غذا بخورم وقتيکه من در حال
ّ
رفتنم؟یک نظر غریبی به کل فرمودند .وجه مبارک به قدری آرام بود و از َو َجنات مبارک به طوری آثار ُسکون هویدا که همه فرض
نمودند به خواب تشریف بردهاند " از نظر عزیزانش غيبت فرمود " چشمهائيکه به نظر ّ
محبت و رأفت به عالم انسانی چه دوست و
چه دشمن نظر مي فرمود ،بسته شد .دستهائيکه هميشه برای احسان به فقراء و محتاجين به ناتوانانَ ،ع َجزه ،کوران و بيوه زنان ،دراز

بود ،بی حرکت شد .پاهائيکه با یک عزم راسخی در خدمت دائمی به ِّ
رب َحنون منزلها طيّ نموده بودند ،حال سکون اختيار کردند
ّ
ّ
لبهائيکه با آن فصاحت و بالغت در راه خدمت ابناء ماتم زدۀ بشر تکلم مي نمودند ،خاموش گشتند .قلبی که با آن ّقوت و شدت
ّ
محبت برای نوع انسان می زد ،از کار ایستاد.روح پرجاللش از عالم ترابی صعود فرمود و از ظلم و ستم دشمنان حقيقت و زحمات
ّ
متوالی هشتاد سال پر طوفان پر مشقت برای خير عموم،رهائی یافت .باری شهادت طوالنی حضرتش منتهی شد.
ایام تسعه ص490-495

-19مراسم تشييع
حضرت عبدالبهاء در  78سالگی درروز دوشنبه،بيست وهشتم نوامبر سال  1921ميالدی در خانۀ خویش در حيفا درگذشت.چون
سپيدۀ صبح سرزد،وخبر این مصيبت جانگداز درشهر انتشار یافت،هر آنکه شنيد،دلش بریان و چشمش گریان گشت.مراسم تشييع
وتدفين در روز سه شنبه ،بيست ونهم نوامبر برگزار گردید.شهر حيفا واقع در فلسطين آن زمان که بخشی از امپراطوری اسالمی
عثمانی محسوب می گشت ،هرگز چنين مراسم تشييع به یاد نداشت.اعضای عائلۀ حضرت عبدالبهاء،یاران بهائی ساکن عکا وحيفا
ونقاط مجاور،جمعی از زائران،از بهائيان غربی وشرقی،حکمران کل فلسطين،حکام محلی،قنسوالن دول خارجی در فلسطين،پيشوایان
ُ
مذهبی جامعۀ اسالمی،مسيحی،کليمی وجماعات کثيری از اهل ادیان یهودی،مسيحی و اسالم،مردم عرب،ترک،کرد و تنی چند از
اروپائيان و آمریکائيان ساکن آن نواحی،همگی نزدیک به ده هزار تن در مراسم تشييع شرکت نمودند.آن روز در آسمان حيفا هيچ لکۀ
ابری دیده نمی شد،هيچ صدائی به گوش نمی رسيد،جزنغمات موزون آیات کتابهای آسمانی که قرائت می گشت وناله وفغان آنان
که دوست یگانۀ خویش را از دست داده بودند .گویی صدای عبدالبهاء نيز در کوه وصحراء می پيچيد و بيان آکنده از مهر وعطوفتش
در خطاب به بهائيان به گوش جان همگان می رسيد:.

"ای یاران مهربان،با جميع ملل و طوائف و ادیان به کمال راستی ودرستی ووفاپرستی ومهربانی وخيرخواهی ودوستی معامله نمائيد،تا
جهان هستی سرمست جام فيض بهائی گردد ونادانی ودشمنی وبغض وکين از روی زمين زائل شود...اگر طوائف وملل سائره جفا
کنند،شما وفا نمائيد.ظلم کنند،شما عدل بنمائيد.اجتناب کنند ،اجتذاب کنيد.دشمنی نمایند،دوستی بفرمائيد"...
جسد حضرت عبدالبهاء دردامنۀ کوه کرمل در کنار مقام اعلی محلی که حضرت باب،مبشر آئين جهانی بهائی،در آن مدفون
است،استقرار یافت.سخنوران و سرایندگان حاضر از عرب وغير عرب ونمایندگان ادیان موسوی،عيسوی و اسالم از این مرد جاودانۀ
تاریخ ،بسی تجليل نمودند و او را به عنوان پيام آور مهر و آشتی و پدر مهربان مسکينان،نيازمندان و بيچارگان ستودند.جراید مهمۀ
عالم و برخی از اندیشمندان،دانشمندان و دولت مردان در خاور و باختر جهان پس از درگذشت این پيامبر صلح جاودان از او تجليل
فراوان نمودند .سرایندگان بزرگی مراثی سرودند.به ویژه شعرای بهائی در بيان غم فقدان آن جاودانۀ یگانه،قصائد ماهرانه انشاد
نمودند.شوریدۀ شيرازی حاج محمد تقی فصيح الملک یک تن از آنان بود که از جمله سرود:
نهان به صورت از احباب ماند شمس وجود

قضا زچشم محبان نهفت چشمۀ جود

دریغ از آن همه گفتار و منطق شيرین

دریغ از آن همه الواح وفضل نامحدود
کجایی ای َمه تابان و اختر مسعود

سياه شد افق غرب تيره مطلع شرق
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 -20زیارتنامه مبارک:
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ول َر ِّب ا ّیدنی َعلی خ َ
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َ ُ
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 -21سراج ميثاق شدت اشراقش بعد از انکسار ُزجاج است

حضرت عبدالبهاء می فرمایند":سراج ميثاق شدت اشراقش بعد از انکسار ُزجاج است.
ونيز می فرمایند ":اگر چنانچه وقتی آید که ُغصن از عالم جسمانی انفصال یابد و اوراقش بریزد هراسان مشوید زیرا سبز و ّ
خرم شود
ّ
وپس از ُمفارقتش چنان انبات نماید وبروید که عالم وجود را به ظل خویش در آورد و اوراقش به ذروۀ ُعلياء سربرآرد وبه ثمر و
فواکهی جلوه کند که جهان را ُمعنبر نماید.
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