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  روابط و رفتار هيكل مبارك حضرت عبدالبهاء با افراد
  شيوا الهيون

  وصل ما خواهي اگر، از مهر ما سرشار باش  وار باش اي كه گفتي در حريم عشق مجنون
   باش  ديدار  ة آماد  پاكيزه شد،  چون خانه  محفوظ  دار     ديده و  دل  را  ز  هر  آلودگي

  )الهام ( فرهمند مقبلين                                                                              
زيستي با پدر بزرگوارشان و پرورش در دامان مادري   مصاحبت و همةحضرت عبدالبهاء در نتيج

يشان رشد و نمو نموده به رتبه و مقامي واصل شده بودند كه خانم و توجه و عنايت ا چون آسيه
براستي تمام فضايل پدر در وجود واالگهر   .جميع السن به ذكر و ستايش ايشان گشوده شده بود

  .پسر متجلي گشته بود
در هر گوشه و كناري صحبت از عباس افندي  . زد هر دور و نزديك شده بود شهرت ايشان زبان
 كامل و اليق بود، جواني كه داراي منطق عالي، طبعي شوخ و سبكي روحاني جوان، جواني كه

 چرا كه در قدرت بيان و نوشتن و خصائل حميده و كماالت ممدوحه در بين انام مشهور ،بود
 همه رامبهوت و ، رفتار و سكناتشان،شدند قدرت و قوت بيانشان در هر مجلسي وارد مي  .بودند
  .ساخت زده مي حيرت

عبدالبهاء داراي چشماني آبي، مو و محاسني مشگي و مجعد، قامتي برازنده، قلبي به حضرت 
  . وسعت دريا و داراي هوش و شخصيتي جذاب بودند

مواهب  توانستند آنها را از مي و  با مردم و طبقات مختلف در ارتباط بودندهموارهحضرت عبدالبهاء 
 ي و با ادراكابخش شفدلنشين و يمكالآن حضرت با .  و عطاياي جمال قدم مستفيض نمايند

  .نمودند وي شفابخش تجويز ميدارردند و ب  ميپي نيازهاي دروني نفوس  بهعميق
را براي نوع بشر تعليم   آنو از كمال و فضيلت نائل شده بودند  بس واالايشان به مقامي

همه و همه بر  ، و عذاب،ها  فقر و تنگدستي،ها و بغض و عداوتها تحمل سرگوني . دادند مي
ت و فداكاري و شكيبايي و بردباري ايشان افزوده بود و روز بروز شوق خدمت و مهرباني و محب
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 زيرا به سفارش اَب بزرگوارشان در ،شد خدمتگزاري به جميع ملل در روحشان قويتر و آشكارتر مي
  :محض ورود به عكا كه فرموده بودند

من منحصر به نزول الواح و آثار   و از اين پس كارمن كارهايم را با دنياي خارج تمام كردم"
 زيرا خدمت جوهر عبادت ،كنم خواهد بود و مالقات با مردم و خدمت به آنها را به تو واگذار مي

   ".است
 براي زيارت جمال قدم به ارض ، پدري ايشان بودة كه حرم مبارك حضرت اعلي خال،ميرزا حبيب

ه جمع شده بوديم و جمال مبارك روزي كه همه در باغ جني"گويد  ايشان مي  .اقدس رفته بودند
امروز باغ  هيكل مبارك فرمودند  .ف شدند بعد از مدتي حضرت عبدالبهاء مشرّتشريف داشتندنيز 

  سپس رو به حضرت عبدالبهاء فرمودند . ولي حاال با آمدن سركارآقا با صفا شد،صفايي نداشت
اي  عده ند متصرف وگفتحضرت عبدالبهاء در جواب   .دش آمديد خيلي بهتر مي اگر از صبح مي

جمال مبارك با   . لذا مجبور شدم بمانم و از آنها پذيرايي كنم،آيند ديگر پيغام داده بودند كه مي
 معاشرت . بردند همه در كمال راحتي و آسايش بسر مي  .آقا سپر همه است تبسم فرمودند سركار

 براي ،آقا است كه در مقابل همه قد علم كرده اين سركار  .ستبا اين قبيل افراد بسيار مشكل ا
  )۵٨ ص،مثل اعلي( " .دكن خير و صالح ديگران از هيچ كوششي فروگذار نمي

ارزش و سرشار از بغض و كينه  آور و بي آميز و كسالت  در دنيايي كه خصومت،حضرت عبدالبهاء
 كه شايستگي ند با درايت و اقتدار ثابت نمود ونددو خود را به نحو احسن ايفا نمة روحانيبود وظيف
 و اغيار نمايان بين يارو مراتب عبوديت و فروتني را  دنباش  را دارا مي واالئين مقامااحراز چن

 كه نددوت خود را صرف امور مردم و مالقات اشخاص از هر قشر و طبقه نماوقاد و بيشتر ختنسا
  .شدند ميف حضرت از دور و نزديك مشرّ براي زيارت آن

  
   چگونگي مالقات با زائران-١

  دسته مشتاقانه منتظر ديدار موالي محبوب خود به اين طرف و آن طرف  دسته زائران
 برخي ،پريده و درد و الم چشيده  بسياري فقير و رنگ، برخي نابينا، برخي ناتوان،نگريستند مي

رادي كه قلبشان آكنده از بغض  اف، بعضي خبرنگار و كشيش، گروهي دانشمند و سياستمدار،اطفال
وقتي   . هر يك بر طبق آمال قلبي خود منتظر و مترصد زيارت موالي حنون بودند،و كينه بود
موالي مهربان با گيسواني  . نگريست آمد و چشمها خيره مي شد قلبها به طپش در مي دري باز مي

نگريست از در وارد شده با   مي را به يك رنگافراد مةفام و چشماني آبي به رنگ دريا كه ه نقره
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  بودندمهمه منتظر شنيدن كالمي از آن لبان متبس  .رفتند تبسم هميشگي به استقبال زائران مي
فرمودند خوب هستيد؟ خوش هستيد؟ آيا خوش و سالم هستيد؟ آنها به  مرتبه ايشان مي كه يك

با بيانات   .كردند حظه مييك باره مدهوش شده و خود را در آغوش پر مهر و عطوفت ايشان مال
فرمودند مسرور  سپس مي  .ساختند كه از ديدارشان خوشحالند شيوا و شيرين آنها را مطمئن مي

آن حضرت با   .گريستند هق كنان مي  هق، آنها كه در بحت و حيرت فرو رفته بودند، زائران.باشيد
  : فرمودند زدودند و مي  آنها ميةدستهاي مبارك اشكها را از گون

مسرور باشيد زيرا خداوند براي جميع مخلوقات خود سرور خواسته است و اين بهجت و شادي "
ابواب جهان روح براي او باز   .مخصوصاً براي انسان مقدر شده است زيرا قابليت درك آن را دارد

اهللا ءبها ؛١۶٨-١۶١ص ص،درگه دوست( ". پس براي موجودات ديگر چنين عنايتي نشده است،است
  )  ۵٢٩قيقت، صشمس ح

گوئي از بندگان جمال مبارك در هر شرايطي جز سرور و تبسم انتظار ديگري نداشتند و به آنها 
خواستند به  مي . آموختند كه بهائي بايد با روئي باز و بشاش پذيراي هر فردي و موقعيتي باشد مي

توان با  ده كه آنرا نميرخو رقم ند زيرا فضل و منقبتي موفور برايشانآنها بفهمانند كه مسرور باش
  .كرورها ثروت معامله كرد

در عين   .ت و عطوفت هويدا بوداز وجناتشان محب  .گفتند گذشتند و مرحبا مي از ميان جمع مي
چند تن از يارانشان كه كاله قرمز بر سر «كشيدند و  مالطفت دست نوازش بر سر و رويشان مي

ايت احترام و ادب در فاصله معين از او، او را همراهي اي بشاش در جوارشان با نه داشتند با چهره
 تمام زائران كه عشق موالي توانا تمام وجود آنها را . كردند نمودند و او را سركار آقا خطاب مي مي

آيا ممكن است ما نيز چون آنان در التزام و خادم موالي "نمودند  احاطه كرده بود در دل آرزو مي
    )٨۵ ص،١ ج،شتهاياددا(» "مهربان باشيم ؟

 دل و روح پنهان ة در نهان خان رادر اثر تشويق هيكل مبارك و ابراز عشق و لطف، زائران آنچه
 اين  .آن حضرت با گوش شنوا پذيراي بيانات زائران بودند  .ساختند داشتند به لسان جاري مي

نصاري و بهائي و  از  اعماي بود كه حضرت عبدالبهاء در مالقاتهايشان با تمام زائران شيوه
 تجار و ساير افراد  وكومت و روساي اهل علم، رجال حمسلمين عرب و ترك و ايراني و خارجي

 .اعمال مي كردند
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  صبوري و شكيبائي آن حضرت:  الف -٢
خواهد  دادند تا زائر هر آنچه دل تنگش مي مي اجازه  .پرداختند هيچگاه به وعظ و نصيحت نمي

 د كاپو استانو، تشريف داشتند(Boston) نستُالبهاء در بوقتي حضرت عبد  .بگويد
(Stanwood Cup)،پدر  . منين بود با پدرش به حضور مبارك مشرف شدندؤ كه يكي از م

: گفت ايشان هفتاد و پنج ساله و هنرمند و مردي مذهبي مسيحي بود و دائماً به پسر خود مي
آمده جهت مالقات   دست از فرصت به )هر دو(  ".هستم  من براي تغيير عقيده خيلي پير،پسرم"

 كالم را بدست گرفته و ةود كاپ رشتوف پدر استاندر اين تشرّ . بسيار خرسند و مسرور بودند
متكلم وحده بود و سعي داشت براي آن حضرت وضع قانون و مقررات نمايد و حضرتش را در 

ت و رأفت مطالب او را استماع بحضرت عبدالبهاء با كمال مح . مسائل روحاني روشني فكر بخشد
  در حالي،فرمودند  معكوس ادني ناراحتي و نارضايتي نميةاين مصاحب كردند و آن حضرت از مي

ت عميق خود مستغرق نموده بودند با حالت تبسم جلوس نموده و در كه آنها را در درياي محب
پدر ايشان از محضر مبارك بيرون باالخره   .فرمودند م ميمقابل اظهارات پدر ايشان به ندرت تكلّ

 اين رفتار مبارك درس بزرگي از ٣ جالب و خوبي بودهةكرد مصاحب كه احساس مي  در حالي،آمد
توانند فقط بدين وسيله كه  داد در بسياري مواقع افرادي مي فروتني براي آنها بود كه نشان مي

 زائران برخالف انتظار مردي و يا وقتي در جمع . مستمع خوبي هستند به ديگران كمك نمايند
جمع را پس زده بدون دعوت در جمع حاضر شده و بدون اجازه سيگاري آتش زده و با تمسخر 

 "، احتياج به برخي نكات مهم دارم،اي در خصوص عبدالبهاء بنويسم ميخواهم مقاله"گفت  مي
رخاسته و با اشاره  حضرت عبدالبهاء از جا ب،كرد و طرز تكلمش خارج از ادب بود مرتب صحبت مي

بعد از مدتي صداي قدمهاي آنها شنيده شد كه از وسط تاالر   .او را به اطاق خود دعوت نمودند
الحقيقه اعمال  في . گذشته و دم در، با كلماتي مملو از مهرباني و عواطف با او خداحافظي فرمودند

ند كه همه مسرور باشند و و رفتار و افكار آن حضرت با همه فرق داشت و دائماً در پي آن بود
گردد او را تنهايي به حضور دعوت نمايند تا ديگران  سعي داشتند اگر فردي در جمع باعث كره مي

در واقع حضرت عبدالبهاء به يك فرد بهايي بدين   .از حضور او مشوش نشوند و قلبشان نرنجد
 فرصت صحبت را به ،ي باشندا آموختند كه با رويي باز پذيراي هر عقيده وسيله نشر نفحات را مي

  .  به وعظ و نصيحت نپردازند،طرف مقابل دهند
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  نحوه هدايت و راهنمائي :  ب -٢
 بلكه قدم به قدم فرد را به جلو ،پرداختند هيچگاه مستقيماً به نقض بيانات طرف مقابل نمي

د با رضايت و دادند فر كردند تا به هدف معهود خويش برسانند و پيوسته اجازه مي راهنمايي مي
در قدمهاي اول ايشان را جذب لطف و صفا و عشق   .خاطري خوش از محضر مبارك خارج شود

الزم به ذكر است كه   .نمودند تا طالب براي مالقاتهاي ثاني مشتاقانه پيشقدم گردد وفير خود مي
ق به تخلّدادند كه هدف از   نشان ميءاحضرت عبدالبهاء بعنوان مثل اعالي امر مبارك به احب

كه ،ه غافالن و جذب قلوب بيگانگان و هدايت جاهالن استاصول و قوانين حيات بهائي، تنب 
گردد و وقتي  من به امر بديع ميؤحاد و يگانگي بين آنان و جلب نفوس غيرمسبب ايجاد الفت، اتّ

توانند به  يزبان، با عمل و بيان م دل و يك منين ايجاد شود، آنان يكؤت حقيقي بين مالفت و محب
 اخالق ةدر حقيقت بايد به واسط  .تبليغ امر پردازند و به خيل عاشقان جمال قدم خواهند افزود

بودن طبق رفتار  بودن و انسان بين بهائي .  ساختاعليملكوتي و الهي نفوس را منجذب افق 
 ةوعسازد و مجم  كماالت انسان را ميةمجموع . حضرت عبدالبهاء تفاوت بارزي وجود دارد
 ،فرد بهائي نه تنها بايد حائز كماالت انساني باشد . كماالت بديع و صفات الهي، انسان بهائي را

اء  وقتي احب. ي سازد را در خود تجلّ و صفات حقّ، روحانيه نيز باشدةبلكه بايد حائز كماالت بديع
    .گردندديگران  امر الهي هستند پس بايد سبب اصلي حيات روحاني ةخمير ماي

  
   شفاي روحاني و ارتباط با بيماران -٣

 را در ميان دو دست مبارك گرفته وبارها پيش آمده بود اگر زائري بيمار بود، آن حضرت دستهاي ا
توانستم بيماري و  مي اي كاش": فرمودند د و سپس ميگريستنن  ميو اةلحظاتي به چهر و براي

ي  كلمات مقصود قلب اينساختند كه ئن ميبيمار را مطم  ".رنج تو را به جسم خود منتقل نمايم
  . باشند  مبارك ميهيكل

در موضوع طبابت حضرت عبدالبهاء بارها مطالبي فرموده بودند مبني بر اينكه جناب كليم طب 
نمود، دستور صادر  دانستند و حضرت عبدالبهاء هر كس را كه رجاي شفا مي قديم را خوب مي

 با مراجعه بغير اطباء عادت ننمايند ءا تا احب،ه بودند طبابت نكنند جمال قدم فرمودزيرا ،فرمودند مين
  حضرت عبدالبهاء نيز بر طبق فرمايش اَب .و از كسانيكه حرفه طبابت ندارند استعالج نكنند

م است پرداختند و اين مسلّ كردند ولي به شفاي روحاني افراد مي بزرگوارشان هيچگاه طبابت نمي
 چون عشق و ءااحب  . به شفاي روحاني داشته باشد درمان مي گردداگر شخصي اعتقاد قلبي
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 مشراآ هر گونه درد و آالمي  ازمحبت حضرت عبدالبهاء را در دل داشتند با مالقات ايشان
توانستم بيماري و رنج تو را  اي كاش مي"داشتند كه  وقتي حضرت عبدالبهاء ابراز مي . يافتند مي

نمودند كه فرد در   ميء واقع به بيمار چنان قوت و قدرت روحاني القا در"به جسم خود منتقل نمايم
نمودند وقتي   اذعان مي،منينؤ مخصوصاً م،اكثر افراد  .نمود لحظات اوليه احساس بهبودي مي

گذاشت و يا دست او را در دست خويش  حضرت عبدالبهاء دست بر زانوي طرف مقابل مي
متناوباً توصيه مي نمودند  . ساخت  وجود فرد را احاطه ميگرفت در آن لحظه نيروي قوئي تمام مي
"ها و تربيت براي صلح و  انديشه (".گذرد نثار نمائيد ت قلبي خود را به هر كسي كه از كنارتان ميمحب

ت اكسير اعظم است براي تقليب قلوب و شفاي روحاني افراد، براستي محب  )٢۴٢ ص،وحدت جهاني
اء نبايد محبت خود را از هيچ نفسي دريغ به همين دليل است كه احب  وانسان را خلق بديع نمايد

  .نمايند
     
  مبارك هيكل تبسم -۴

حضرت عبدالبهاء پيوسته در بالين افراد مريض در ديدار فقرا در جمع ياران و اغيار، لبخند و 
 ،ودتبسمي الهي بر لب داشتند كه اين خود يكي از خصائل برجسته و فضائل هيكل مبارك ب

با صداي بسيار   .تبسمي جانبخش كه در هنگام وداع نيز آنرا از هيچ كس دريغ نمي نمودند
انداز و با تبسمي گيرا، تمام دوستان كه در حول مبارك ايستاده بودند را   و لحني طنينشيرين

وداع  حتي اگر با ايشان در عالم مادي ،كه در جميع عوالم با ايشان خواهند بود دادند اطمينان مي
  .ذاشتندگ  آنها ميةكردند و دست بر شان اي از اعماق قلب مي كرده باشند، خنده

  
    اظهار اشتياق -۵

شدند  در سفر اروپا و آمريكا به زيارت آن حضرت نائل ميءاوقتي احب،مي هميشگي  با تبس
  .من از ديدار شما خوشحالم" فرمودند  و سپس مي"خوش هستيد؟ خوب هستيد؟ "فرمودند  مي

 ".ام  من هم از راه دورتري براي ديدار شما آمده.ايد  دوري براي مالقات من آمدهةشما از فاصل
ديدار دوستان بدين  حضرت عبدالبهاء محبت مضاعف قلبي خود را از )۴۴۴، ص١ ج،يادداشتها(

 مشاهده زائران نيز اشتياق حضرت عبدالبهاء را در رفتار و گفتارشان عمالً  .فرمودند وسيله بيان مي
اي الهي در دل، به نمودند كه ايشان در سن كهولت با ناتواني جسم و با داشتن عشق احب مي

برخي اوقات افراد طبق فرهنگ مرسوم خود در رويارويي با افراد احتياجي  . ديدار آنها اقدام نمودند
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به   رفتارية چنين شيوبينند كه اشتياق قلبي خود را ابراز نمايند ولي بواقع حضرت عبدالبهاء با نمي
را با كالم   آن، غفلت ننمائيدت و اشتياق ديدارآموختند كه از ابراز محب ما بندگان جمال مبارك مي

  . بيشتر به آن اذعان يابد، بلكه با گفتار نيز،نشان دهيد تا طرف مقابل نه تنها با رفتار
 
  
  مبارك به افراد هيكل  نگاه -۶

هاي طوالني در   بلكه با نگاه،به نگاه كوتاه به افراد نبودندحضرت عبدالبهاء هيچگاه قانع 
كردند كه اين فروغ شادي را با لبخند آميخته با احترام  چشمهايشان فروغ شادي را ظاهر مي

  .ساختند همراه مي
  خود افراد پيرامونةموالي توانا در تمام ديدارهايشان با مومنين و غيرمومنين به چهر

ييد و أ گويي از عوالم پنهان الهي منتظر ت،بستند چشمهاي خود را مينگريستند و سپس  مي
ها نظر افكنده با اداء كالمي رنان و  شدند؛ سپس با لبخندي دوباره به چهره هدايت رباني مي

تر از فهم ظاهر بود آنها را مورد لطف و  رسيد و عميق دلنشين كه شايد خارج از موضوع به نظر مي
  .دادند مرحمت قرار مي

    
     دعا به جهت جمع و براي افراد -٧

 كه بيشتر اوقات ،پرداختند عادت مبارك چنان بود كه قبل يا بعد از صحبت و يا خطابه به دعا مي
 ولي بعد متوجه ،اند نمودند كه آن حضرت از فرط خستگي چشمهايشان را بسته نزديكان گمان مي

خوانند و طلب  ان روحاني خود دعا ميشدند كه آن حضرت مانند پدري مهربان براي فرزند مي
  .كنند تاييد مي

  
  مبارك جهت انتقال شخص به عوالم روحاني هيكل  روش -٨

 و بعد، بازگرداندن او به عالم ،در برخوردهايشان روش خاصي براي انتقال شخص به عوالم الهي
 مبارك ةروضكشي   كه براي برق(Curtis Kelsey)  كلسيكورتيساين تجربه را .  داشتند،مادي

  : كند به ارض اقدس دعوت شده بود چنين تعريف مي
زدن با حضرت  ترين تجارب او در حياتش بود، او در قدم يادماندني شامگاهي را كه يكي از به"

 اين محبت ةكرد او ماالمال سرشار از عشق موالي بيهمتا بود و بواسط عبدالبهاء احساس مي
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آقا بود و قلبش آكنده از عشق او، اين  وقتي در جوار سركار زيرا ،كرد گوئي در آسمانها سير مي
در آن ،داد  روح او را به سوي ابرهاي سبك پرواز مي،كرد ت وجود باطني او را تطهير ميمحب 

  .گذشت ميلحظاتي بدون كالم و سخن   .شد مشي كالمي مابين او و آن حضرت رد و بدل نمي
چه كورتيسدانست كه در وجود   آن حضرت ناگفته ميگذشت و  ميكورتيسد از ذهن افكار متعد 

 او كشيده به انگليسي فرمودند ةيكي دو لحظه بعد آن حضرت عباي خود را روي شان  .گذرد مي
يكي دو لحظه بعد حضرت   .هيچ كس چيزي نگفت  .شب زيبايي است، ماه زيبا، ابرها زيبا

كرد   فكر مي كورتيس "ي تو مشكل است؟راه رفتن برا" كرده فرمودند كورتيسعبدالبهاء رو به 
 بلكه در ميان دو بازوي هيكل اطهر ،زدن نبود  او در حال قدم، از يك نظر.تواند بگويد كه چه مي

 براي بياناما زبان   ".زنم خيلي خوشحالم كه با شما قدم مي" كه عرض كردبه آن حضرت   .بود
 آنگونه كورتيسدانستند كه چرا  ميالوري  ولي حضرت مولي  .اش قاصر بود احساس واقعي
 ،عشق و بندگي( ".كني چون آكنده ازعشقي تو اينگونه فكر مي" زيرا فرمودند ،كند احساس مي

  )  ٣٧ص
  
   شروع مكالمه با افراد ة شيو-٩

 خاص حضرت عبدالبهاء در اغلب مالقاتهايشان اين چنين بود كه بالفاصله شروع به ةشيو
دادند تا فرد لحظاتي در عوالم خويش غرق شود و خود را آكنده از   اجازه مي،كردند صحبت نمي

بردند  مي پي اش بعد از لحظاتي كه كامالً به افكار دروني . ت و لطف آن حضرت احساس كندمحب
  .نمودند آنگاه شروع به مكالمه مي

ني و دروني  در مالقاتهايشان با افرادي كه آمادگي باط، مثل اعالي ديانت بهائي،حضرت عبدالبهاء
ر كنند و آنها را كردند بوسيله قدرت روحاني كه داشتند افراد را متحي نداشتند هيچگاه سعي نمي

 . فرمودند بلكه آنها را غرق در عشق و محبت و لطف و صفاي خويش مي، تابع و وفادار خود سازند
 چگونه همه را دوست ،آموختند چگونه عشق بورزند  به آنها مي. دائماً ناظر بر روح افراد بودند

 و هر قدر قابليت و توانايي روحاني افراد بيشتر بود ، چگونه با همه ارتباط برقرار كنند،داشته باشند
مثالً افرادي چون  . دادند به همان نسبت قدرت نيروي روحاني خود را به آنها مضاعف نشان مي

  كه بودندتركيني همه مقرّـ مي ماكسول ـ مس) در كشيدن شمايل مبارك(ژوليت تامسون نقاش 
مكاشفه از حضرتشان دريافت كرده بودند؛ اين الهام از عشق شديد  در مالقاتهاي خود الهام و

شدند اين الهام و مكاشفه  و زمانيكه افراد نسبت به امر مبارك قائم به خدمتي مي. شد ناشي مي
  . شد هادي و راهنماي آنها مي



  روابط و رفتار هيكل مبارك حضرت عبدالبهاء با افراد                                                                   ٩سفينة عرفان  دفتر  

29 

   )موالنا(  م از عشق آن شد همچو موسنگ ها  چند حرفي نقش كردي از رقوم
                                                  

   تماس ظاهري و اظهار حمايت ة نحو-١٠
عباي خود را بر دوش گاه  رفتاري حضرت عبدالبهاء در رويارويي با زائران چنان بود كه ةشيو

گذاشتن بر شانه  ي طرف مقابل و دستكشيدند و يا در اكثر اوقات با گرفتن دست و بازو زائران مي
تجربه نشان داده، كساني كه در هنگام . دادند آنها را مورد مالطفت قرار مي شانآنها و فشردن دست

 معموالً از ،گذارند مي گيرند يا دست بر شانه  او را ميةطرف مقابل وقتي بازو و شان دست دادن با
دهند كه  راري اين ارتباط به طرف مقابل نشان ميدوستان نزديك و يا خويشاوندان هستند، با برق

حضرت عبدالبهاء با رفتارشان براستي به زائران نشان  . از او حمايت كرده و او را دوست دارند
هر وقت احتياج به حمايت داشته  . دادند كه در تمام احوال برايشان چون پدري مهربان هستند مي

 هميشه ،گذارند هاي سخت و صعب تنها نمي در سبيلا را آنه ،كنند باشند از اين حمايت دريغ نمي
 بلكه آنچه ،كردند  و در اين دوستي هيچگاه تظاهر نمي،دوش ايشان هستند چون دوست هم

  . دادند گفتند در عمل نشان مي مي
 وقتي به ،تاون آمريكا بودند اي جانسن كه از احب،خانم مارگارت الگرانگ و يكي از دوستانشان

كه (من براي والدين شما ": ضرت رسيدند حضرت عبدالبهاء به مارگارت فرمودندحضور آن ح
مترجم با   . در اين موقع چشمهاي مارگارت و دوستش پر از اشك شد".دعا كردم) اند صعود كرده

وقتي مارگارت سرش را   ".بهتر است در محضر مبارك گريه نكنيد"آميزي گفت  لحن نصيحت
سپس   . نه براي خودشان،اين حزن بخاطر آنها بود  .را مشاهده نمودبلند كرد حزن هيكل اطهر 

گشايد دستهاي خود را بسوي آنها دراز  هاي خود بال و پر مي اي كه براي نوازش بچه مانند پرنده
 يك نوع قدرت آسماني در لحن مبارك بود كه هر گونه  ". بخنديد،بخنديد" :كردند و فرمودند

بنابر امر مبارك هر دو در ركاب ايشان به كليسائي كه قرار بود   .تشكس مقاومتي را در هم مي
مارگارت در كنار هيكل مبارك و دوستش روبروي ايشان نشسته با  . بياناتي ايراد كنند براه افتادند

سپس همين عمل را با دوستش   .ت دست مارگارت را گرفتند و با دست ديگر به شانه او زدندمحب
تي مارگارت عرض كرد كه آرزومند است تمام عمر را در خدمت وجود مبارك وق  .تكرار نمودند

  نيزه حضرت عبدالبهاء در يكي از الواح همان طور ك . را دختر خود خطاب نمودندوي ،بسر برد
 ياران ة خاطرنشان ساختند كه در جرگاوند به ه بوديكي از ياران وفادار را دختر خود خطاب فرمود
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 . دارد و او با شنيدن اين سخن فكر كرد كه ديگر غمي در دل نخواهد داشتباوفاي ايشان قرار
    )  ۴۴۵ ص،٢ ج،يادداشتها(

  
  ت در رفع مايحتاج ديگران دلسوزي و دقّ -١١

پرداختند و با  اً چون پدري مهربان به دلداري و رفع حاجت مستمندان ميموالي توانا مستمرّ
 بودند افرادي كه در حول مبارك هستند از لحاظ ت بر آنو شفقت و محب عشق روحي مملو از
  . وشاك و استراحت در رفاه بسر برندخوراك و پ

مثالً به آشپز تاكيد نموده بودند كه   .دادند هيكل مبارك به عادت غذايي افراد بسيار اهميت مي
ائماً سر د . كنند  زيرا آمريكائيها پروتئين زيادي مصرف مي،يس مملو از پروتئين باشدتغذاي كور

  ".بيشتر بكش"فرمودند  كشيدند و مي يس غذا ميت براي كوري مهربانميز غذا چون مادر
عشق و ( ". نه پدرم،من انتظار چنين رفتاري را از مادرم داشتم"كند كه  يس خاطرنشان ميتكور

گذاشتند كسي در فراق خانواده احساس دلتنگي و كمبود  حضرت عبدالبهاء نمي  )۴٧ ص،بندگي
در ارض ( كه براي حتي چند روزي رحل اقامت  را هميشه مايحتاج افرادي،بدين سبب  .يدنما

  .ساختند، چه مايحتاج مالي و چه معنوي بود افكندند برآورده مي مي) اقدس
    

  داري  آداب ميهمان -١٢
حضرت عبدالبهاء خود از ميهمانان   . بود و عامزد خاص داري آن حضرت زبان همانيآداب م

 بخوريد و مسرور ،بخوريد"نمودند  باً ميهمانها را به خوردن ترغيب ميكردند و مرتّ ائي ميپذير
فرمودند  باً در اطراف ميز غذا شادمانه مشي ميكردند و مرتّ  اما خود بسيار كم غذا ميل مي"باشيد

ب  مرتّ.گذراندند كردن مي گفتن و لبخند زدن و خدمت كردند و وقتشان را به سخن و مزاح مي
عادت دارند ميهمان خود را شخصاً پذيرائي ) ها ايراني(شرقيها   .فرمودند بشقابها را از غذا پر مي

شدند تا ميهمانها به راحتي غذا صرف نمايند تا خجالت مانع  هر از گاهي از اتاق خارج مي . دننماي
ايشان از   .پختند رفتند و براي ميهمانانشان غذا مي  حتي به آشپزخانه مي،غذا خوردن آنها نشود
ل راحتي را دارا باشد هر گز غافل ائوست از اينكه اطاق پذيرائي زائران نكات جزئي مثل مراقب

  .فرمودند  اما در عين حال هيچ توجهي به راحتي و آسايش خويش نمي،شدند نمي
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   تنيوفرچگونگي اظهار عبوديت و خضوع و  -١٣
در   .دانستند مي عبوديت جمال قدم را اكليل جليلنمودند و  پيوسته خود را خدمتگزار خطاب مي

دادند با وجود آنكه پسر جمال مبارك بودند و در مقام مركز ميثاق؛  رفتار چنان نشان مي
منين به عينه نشان دهند كه انسان در هر مقام و منصب كه باشد بايد خود را به ؤخواستند به م مي

  .اي از غرور بر زبان نراند بر ديگري فخر ننمايد و كلمهگاه   هيچ،تاج وهاج خضوع و فروتني بيارايد
نگريستند و آنها را نفوس  كردند و به مردم با چشم احترام مي  من استفاده نميةدر بياناتشان از كلم

  . نمودند خطاب مي
  
  اري بيچارگان و بالكشيدگان زخدمتگ -١۴

دريغ خود را  ت بيمحب  .نمودند عدت ميترين مردم را مسا در سبيل خدمت غالباً فقيرترين و بيچاره
آنها را به اطاقشان آورده در  . كردند زدگان و بالكشيدگان مي  مصيبت،زدگان، افسردگان نثار غم

كردند تا تمام اضطراب و تشويش و  خنديدند و صحبت مي  مي،نشاندند سر سفره پهلوي خود مي
 را قبول ءروپا هيچ وقت دعوت اغنيادر سفرهاي آمريكا و ا . دغدغه و شرم آنها زائل شود

    ولي اگر فردي از ثروتمندان يا بزرگان به،كردند نمي
بيشتر دوست داشتند كه با فقرا مصاحب شوند  . پذيرفتند حضور مشرف مي شد او را با روي باز مي

 ةبپيوسته حضرت عبدالبهاء در ايام جشن و شادي در كل  .شتافتند و به كرّات به مالقات آنها مي
 ، از سالمتي و راحتيشان جويا مي شدند،كردند  با آنها خوش و بش مي،يافتند فقرا حضور مي

 ،كردند  دست به سوي كسي دراز نمي،بيشتر به فقرايي كه آبرومند بودند  .بردند برايشان هدايا مي
 در خفا كرد شان را نمي  و يا كساني كه دسترنجشان تكافوي خرج روزانه،بردند و در سكوت رنج مي

شتافتند و  فقرا مي  .يافت  حضرت را كسي بسته نمي آنگاه باب منزل هيچ . فرستادند نان و غذا مي
بارها مشاهده شده بود كه از نواحي روستائي، فقيران عرب به  . پرداختند ايشان به خدمتشان مي
رادرشان هستند دادند كه ب  به آنان نشان مي، در حقيقت.الوري آمده بودند جستجوي حضرت مولي

و همواره در هر زمان كه نياز و احتياج داشته باشند حضرت عبدالبهاء مساعد و يار و غمخوار آنها 
  . بود خواهد

كردند  توصيه مي. كردند در ميان فقرا به افرادي كه تنومند بودند و بدني سالم داشتند كمك نمي
حتي خود آن حضرت   .اي داشته باشد هر كسي بايد داراي شغل و حرفه باشد و كار شرافتمندانه
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 حضرت عبدالبهاء ة عسگريه حرفة حصيربافي آشنايي كامل داشتند و در بدو ورود به قشلةبه حرف
شدءاسبب نجات احب  .  

اي كه حضرت  در ميهمانخانه)  واقعهةگويند(حضرت عبدالبهاء وقتي در دوبلين تشريف داشتند 
 مالحظه كرد هيكل مبارك ،نگريست روزي از پنجره مي . عبدالبهاء اقامت داشتند سكونت داشت

پوشي از  در اين هنگام فقير ژنده . كرد فرمايند و منشي به سرعت مرقوم مي مشي و ديكته مي
فوراً آن حضرت منشي خود را فرستادند كه آن شخص بيچاره را   .گذشت پهلوي ميهمانخانه مي

  . برگردانده و به محضر مبارك آورد
آن   .آمدي دوستانه گفتند الوري دست او را گرفته و با لبخندي آسماني وي را خوش حضرت مولي

مخصوصاً شلوارش چنان پاره بود كه حتي  .  فقر و لباسش غرق چرك بودةمرد در نهايت درج
كردند او را شاد  تي با وي صحبت داشته و سعي ميبا وجود اين مد  .پوشاند پاهاي او را درست نمي

چون به سراپاي او نگريسته چيزي فرمودند   . مرد فقير خندان و شاداب شدةباالخره چهر . فرمايند
  .صبح بود وخيابان خالي از رفت و آمد . كه گويي اين بودكه شلوار اين مرد خيلي پاره است

گوينده كه به تماشاي آن حضرت مشغول بود، ديد هيكل مبارك زير طاقي رفته و پس از كمي، 
سپس رو   ".خدا با تو باشد" : و شلوار خود را بدان مرد مرحمت داشته و باو فرمودندتشريف آوردند

براستي هر نفسي كه شاهد چنين  . العاده روي نداده  گويي ابداً امري خارق،به منشي نمودند
 جمال مبارك مس وجودش با اين كيمياي روح به طالي خالص تبديل ةاي باشد به فرمود صحنه

شدند كه يك دست لباس اضافي در  اگر آن حضرت متوجه مي  )١٧۴ ص، دوستدرگه( .گردد مي
چگونه سر به بالين راحت و " :فرمودند بخشيدند و پيوسته مي مي منزل دارند فوراً آنرا به فقيري

۵٧ ص،١ ج،يادداشتها( ". حال آنكه چه بسا افرادي حتي محتاج پناهگاهي هستند،ل گذارمتجم(     
  

  داياي قيمتي  قبول هةنحو -١۵
 تشكر ،به محض تقديم هداياي قيمتي  .فرمودند اي قبول نمي آن حضرت از هيچ فردي هديه

را  فرمودند تا آن ك نموده به صاحبش مرحمت مي تبرّ،را بين دو دست گرفته  بعد آن،نمودند مي
العمل  اين عكس(االذكار، دستگيري از فقرا و امور جامعه نمايند  صرف اموري چون ساخت مشرق

عهد شدند كه دست بدامان ذيل اطهر   همءاروزي جمعي از احب  .)قيمت بود در مورد هداياي گران
آن حضرت صاحبان هدايا را احضار فرموده خطاب  .  آنها را آن حضرت قبول نمايندةشوند تا هدي

 را بايد در اين جواهر  . ولكن آن هدايا ابدي است،تي استاين هدايا موقّ" :به آنها نطقي نمودند
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االبد  ماند و اليخواهد  اما آن جواهر در خزائن قلوب ،جعبه و طاقچه گذاشت تا آخر متالشي گردد
ت شما را كه اعظم هدايا است به جهت آنها لهذا من محب  .دوبخواهد در عوالم الهي باقي و دائم 

آن بيت از  . دارند مينه  ما نه انگشتر الماس و نه ياقوت نگةدر خانواد  .برم مي)  مباركةعائل(
گذارم تا   ولي نزد شما امانت مي،حال من اين هدايا را قبول كردم  .استاينگونه زخارف پاك و مبرّ

     )٣٩٧-٣٩۶صص ،١ ج،سفرنامه (".االذكار شيكاگو بفرستيد بفروشيد و قيمت آنها را براي مشرق
 و سبد ميوه را با شادي ،مال، گلمانند دست) از لحاظ مادي(ارزش  هيكل اطهر هداياي بسيار كم

  .نمودند پذيرفتند و با لبخندي جانانه تشكر مي زياد مي
  

  اهداء هديه به ديگران -١۶
نمودند به ميزبان،  شد آن حضرت سعي مي هرگاه ميهماني به جهت آن حضرت ترتيب داده مي

  .هماني گردد جلسه هدايايي تقديم نمايند تا تالفي مخارج ميةكلفتها و نوكرها در خاتم
  

  عدم اعتنا به راحت و آسايش خويش  -١٧
خواهم  مي": فرمودند گرفتند و مي در سفرهاي آمريكا و اروپا آن حضرت در ترن تختخواب نمي

و  )٨٧٩ ص،٢ ج،يادداشتها( ". مرد سفر باشم و سرباز راه حق،دي به راحت تن نداشته باشمتقي
نسان به معرفت و كمال و روحانيت است نه امور مادي و شدند فضيلت ا ر مي متذكّءادائماً به احب

با وجود اينكه يكي از (خوابيدند   روي تختخواب نمي، حتي در منزل،گاه موالي توانا هيچ . دنيوي
باالپوششان   .) تخت فلزي با تشك به ايشان هديه داده بودند، به علت كهولت سن ايشانء،ااحب

فاق حتي بسيار اتّ . وختندكه به راحتي ديگران بيشتر اهميت دهندآم عبايشان بود و به اطرافيان مي
افتاده بود كه آن حضرت هشت روز متوالي به خاطر شادي و سرور ميهمانان بدون اينكه غذايي 

اگر  . كردند در روزهاي عادي به يك وعده غذا قناعت مي . شدند ميل نمايند سر سفره حاضر مي
اند سهم عائله را به ايشان  در طول روز غذايي ميل نكردهشدند افرادي نيازمند  مطلع مي

  .فرستادند مي
به افراد عائله آموخته بودند كه طوري لباس بر تن نمايند كه نمونه و مثالي باشند براي اغنيا و 

نمودند لباس مخصوص  وقتي يكي از صباياي آن حضرت ازدواج مي . تقويت و تشويقي براي فقرا
ال شد چرا براي ؤ و وقتي از آن هيكل نازنين س،ك لباس ساده اكتفا نمودندبر تن نكرده و به ي

آميز پاسخ دادند  اند؟ آن حضرت به نحو ساده و محبت نفرموده دخترشان لباس مخصوص تهيه
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اما  .  آنچه را كه براي راحتيش الزم است در اختيار داردةدختر من لباس گرم بر تن دارد و هم"
 ". نه به او،ام احتياج ندارد به فقرا خواهم داد  لهذا آنچه را كه صبيه،ارندفقرا و مساكين هيچ ند

   ) ١١٧ ص،ها و تربيت براي صلح و وحدت جهاني انديشه(
 

   آراستگي و پيراستگيهتمايل ب-١٨
حضرت عبدالبهاء را به چشم پدر مهربان "نويسند كه  مبارك در خاطرات خود ميهيكل  ةهمشير

 تمام مشكالت كوچك و بزرگ خود را نزد آن حضرت مي برديم و ايشان در كرديم و دوم نگاه مي
هيكل مبارك نظافت و پاكيزگي و  . كردند تمام مسائل و مشكالت توجه مخصوص عنايت مي

 داشتند و هميشه ميل داشتند همه را آراسته ببينند و به آنها توصيه م وترتيب را بسيار دوستنظ
ها و تربيت براي صلح  انديشه( "»؟رين پيراهن هايتان را بر تن نكرده ايدچرا شما زيبات«مي نمودند كه 
         ) ٢۴٨ ص،و وحدت جهاني

 نه تنها از لحاظ ءادادند و دوست داشتند احب  زيادي مياهميتالوري به امورجسماني  موليحضرت 
 ولي توصيه ،ت و سالمت و پيراستگي شاياني باشند در صح، بلكه از لحاظ جسماني نيز،روحاني

  .آورد  زيرا زيادت از حد كسالت مي،نمودند هر چيز را بقدر احتياج مصرف نمايند مي
 

  سادگي و عدم تكلّف  -١٩
گرفت و لباس  چشمه ميرفتار و كردار و زندگي حضرت عبدالبهاء از سادگي و روحانيت كامل سر

شد زندگي  د كه اجازه داده نمينمودن چنان رفتار مي  .كردند خود را از ارزانترين پارچه تهيه مي
 ولي ، به ايشان هديه داده بودنداتومبيل ءابا آنكه احب . ف براي ديگران شودايشان سبب بروز تكلّ
و اين رفتار  . كردند كردند و با پاي پياده مسير را طي مي  استفاده نمياتومبيلبراي طي طريق از 
  .كرد وحاني ايشان حكايت ميالعاده ر  قدرت و نيروي خارق ومبارك از فروتني

   
  امداد از قواي روحاني  -٢٠

تواند روح به مدد جسم وارد معركه گردد و  آموختند زماني كه جسم ناتوان است مي  ميءابه احب
 عمالً اين روش را به ءحضرت عبدالبها . اي بر روح افراد گذارد العاده القدس تاثير فوق  روحةقو

كردند و به ظاهر  اندازه شلوغ مراجعت مي روزي كه از محفلي بي. ادندد  نشان ميءادوستان و احب
منين حول مبارك بسيار ناراحت بودند ؤرفتند م  زياد خسته بودند چون به منزل مياز ازدحام و كار
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 ،دهند و در فكر راحت خود نيستند قدر به خودشان زحمت مي كه آن حضرت در سن كهولت اين
هاي  اطاق استراحت تشريف ببرند بايستي پلهه ه شدند براي اينكه بتوجو وقتي به منزل رسيدند م

ها را  همه در اين فكر بودند كه ناگهان مالحظه كردند هيكل مبارك تمام پله  .زيادي را باال بروند
 بدون اينكه در وسط راه ابداً توقفي نمايند و به حالت عجيبي به افراد نگاه ،به تندي طي كردند

شماها پير هستيد ولي من "مودند فر. رفتند ها باال مي ا آهستگي و خستگي از پلهكردند كه ب
 به همه نشان دادند كه به واسطه ءحضرت عبدالبها )۴٨٧ ص،١ ج،يادداشتها( ".اندازه جوان بي

 الهي در دسترس همه ةخواستند بفهمانند كه قو  و مي،قدرت جمال قدم همه چيز ممكن است
تواند از آن  دارد مي  قدم برميپردازد و در راه حقّ اهللا مي  و نشر نفحاتهر كس به خدمت  .است

، روح  ملكوتي به خوبي استفاده نمايد و آن وقت است كه با نبود توانايي جسمةمنبع قدرت و قو
ل تواند تحم  الهي ميةها تنها به قو انسان در ابتالئات و مصيبتها و سختي . شتابد به مدد جسم مي

 به عينه به اطرافيان آموختند و ء رفتاري را حضرت عبدالبهاةنمايد و اين شيوها  سختي
درگه ( ". بر عالم انساني فرمانفرمايي كندتواند با اصالت خود بدين طريق روح مي": فرمايند مي

   )١٨۴ ص،دوست
  

  دادن عادت شنيدن و گوش -٢١
 . ه شدتوان متوج ان حقيقت ميطرز رفتارشان با طالب   حضرت عبدالبهاء را درةامتياز برجست

 رفتار دانشمندان و عالمان مسائل را ابتدا با سكوت جواب  وخالف عادت برحضرت عبدالبهاء
فت و وقار و أبا كمال مالطفت و ر  .كردند زدن مي دادند و در باطن طرف را تشويق بر حرف مي

 حاضر جواب نبودند و دادند و ال جواب نميؤدادند و هرگز به محض س ادب به آنها گوش مي
 افراد در حضور ة و بدين سبب هم،حاضر نبودند فشار و ناراحتي به جويندگان حقيقت وارد شود

دائماً بدون ابراز  . ديدند نمودند و هرگز خود را در معرض قضاوت نمي مبارك احساس ارزش مي
دند تا طرف مقابل دا  گوش فرا مي، هر چند سطحي،الها و صحبتهاي افرادؤگونه خستگي به س هر

  . داد گفتن را به آن حضرت مي خود ساكت شده و فرصت سخن
    

٢٢- اهللا تتعليم محب  
پرداختند كه چگونه به هدايت   اول به ستايش مقام آنها ميةها در وهل در مالقاتهايشان با كشيش

 ،جا برخاسته  در آخر عادت داشتند از .فرمودند سپس صحبت از عمل مي  .و تربيت افراد مشغولند
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دادند و طرف مقابل را تقليب نموده  اهللا را تعليم مي تچه زيبا محب  .نمودند تا درگاه مشايعت مي
يافتند دريغ  نگريستند و اگر چيزي براي تقديم هديه مي به اطراف مي . ساختند خاضع مي

 ،فقت و مهربانيبا كمال ش  .ت داشتندمن محبؤمن و چه غيرمؤ چه م،به تمام نفوس . نمودند نمي
عاشقانه به تمام موجودات عشق . نمودند  رفتار مي،حتي با نفوسي كه قابل تحمل نبودند

 .    نمودند  زيرا نور الهي را در وجه هر فردي مشاهده مي،ورزيدند مي
   

  تكلّف  جذب نفوس در فضاي بي -٢٣
مع دانشمندان، متمولين، وقتي در ج . گذاشتند اصالت خانوادگي خود را مغرورانه به نمايش نمي

كند كه  اي ايراد نمايند جناب كلبي آيواز تعريف مي استادان دانشگاه قرار بود خطابه طبيبان،
خواهند براي اين قشر از افراد   چه مطالبي را مي ميزبان بسيار مضطرب بود كه حضرت عبدالبهاء

ويد كه اين افراد منهمك در گ حتي قبل از شروع خطابه به حضرت عبدالبهاء مي . ايراد نمايند
لطفاً در صورت امكان  . ابداً در پي امور روحاني نيستند و برخي منكر خدا . جهان ماديات هستند

  وقتي . يل داشت ميهماني خوب از آب درآيدم  ميزبان بسيار .   بقاي روح صحبت نماييدةبار در
احوال متقابل و  د از حال و بع،به رو شدند م با آنها روحضرت عبدالبهاء با روي متبس

يكي از هزاران  حضرت عبدالبهاء اجازه خواستند حكايتي ذكر نمايند كه ،هاي ميزبان چيني مقدمه
كردند و از اين حكايت حالت  جميع از صميم قلب در انتهاي قصه خنده مي . حكايتهاي شرقي بود

تان مبارك شروع به تعريف انجماد و خستگي اجتماع بر هم خورد و ديگران هم به مناسبت داس
ها قصص فراوان دارند  درخشيد و در آخر فرمودند شرقي  مبارك از سرور ميةچهر . داستان كردند

بسيار شيرين و خوشمزه هستند و سپس در مورد زندان . كند كه جوانب مختلف حيات را بيان مي
در آن مجلس فقط   .و سجن مبارك بياناتي فرمودند و بعد فرمودند سعادت به ماديات نيست

شدن جمع حالتي از احترام و توقير  ققبل از متفرّ .  مختصري به خود و تعاليم الهي نمودندةاشار
ل يا نطق علمي اي مفص محال بود خطابه . ارك در قلب افراد پديدار شده بودنسبت به هيكل مب

فرما  نزد ميزبان تشريف برخاستنند ،پس از رفتن ميهمانها . اين حالت و كيفيت را ايجاد نمايد
    )١۵٨ ص،درگه دوست( "؟آيا خوشت آمد": خندي فرمودند با لب،شدند

نمودند اشخاصي كه غرق در  موالي توانا اگر در مالقات اوليه صحبت از عالم روح و روحانيات مي
ات اول  در مالقءحضرت عبدالبها . بردند ماً لذتي از آن بيانات نميماديات و امور دنيوي بودند مسلّ
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در طلب جذب آن افراد كه در امور مادي منهمك بودند برآمدند تا رغبتي به جلسات و مالقاتهاي 
  .طلبيدند شروع نمودند خواستند و در دل مي لذا مجلس را با آنچه آنها مي . آينده در خود بيابند

  
   مبارك در هنگام ايراد نطق و خطابه هيكلعادات -٢۴

بلكه ناطق  . خطابه نبايد از قبل نوشته شود) متن(فرمودند كه  يد ميحضرت عبدالبهاء بارها تاك
 از قبل نوشته شده قابل ةزيرا چه بسا خطاب . بايد بر حسب حال و احوال جمع خطابه را ايراد نمايد

 بلكه بايد ناظر بر احوال و خلق و خوي مخاطبين، موقعيت زماني و مكاني ،ذكر براي جمع نباشد
بودن  كردند اهميت خطابه به طويل به افرادي كه فكر مي . به ايراد خطابه كردبود و سپس شروع 

 طوالني ةدادند كه ايراد چند كلمه  بهتر و نافذتر از هزاران مجلد و خطاب آن است عمالً ياد مي
با لبخندي  . فرمودند  آداب مخصوصي را در ايراد خطابه رعايت ميءحضرت عبدالبها . است

دست  . فرمودند مرتباً در پشت تريبون به جلو و عقب مشي مي . ايستادند ون ميآسماني پشت تريب
هرگز انگشت خود را به عنوان تحذير بلند  . آوردند م از باال به پايين نميخود را به تحكّ

دستهاي مبارك در تمام اوقات دائماً از پايين به  . گرفتند حالت معلم به خود نمي . فرمودند نمي
با اين حالت هميشه سعي در صعود و ترقي  . شد و دستها رو به باال بود بلند ميسوي آسمان 

عالم الهي داشتند و وقتي مترجم به ترجمه بيانات مباركه  نفوس و ارواح افراد به سوي
دادند كه  اجازه نمي . شدند پرداختند دائماً با تكان دادن سرشان اهميت نكات را متذكر مي مي

 بلكه لحن و صوت مليح ايشان طوري بود كه طنين صداي ،را احاطه نمايدخمودت افراد حاضر 
  .نمود آورد و هر خفته را بيدار مي مبارك معابد را به لرزه در مي

كردند تا بيانات هر چه بهتر و  بيشتر در بيان مطالب از مثل و تشبيه و تمثيل استفاده مي
شود و درك و فهم آن سهل گردد و بيانات ندان دچتر قابل درك گردد و جذابيت كالم ص ملموس

  . الهي به نفوس به نحو احسن القاء شود
    

   عدم تحقير نفوس  ،احتراز از غلبه بر سايرين -٢۵
گاه بر آن نبودند نكات قوت شخصيت خود را به رخ حاضرين بكشند و آنها را مغلوب نمايند و  هيچ

يشان اظهار ندامت نمايد و به تحقير نفس با روح وااليي كه داشتند حاضر نبودند شخصي نزد ا
ر پروفسومثالً وقتي ليدي بالمفيلد از محضر مبارك درخواست نموده بود كه  . خويش پردازند

ر خود را ابراز نمايد و در خياالت نفوس رفع ابهام براون در صدر انجمن قرار بگيرد تا حالت تذكّ



  روابط و رفتار هيكل مبارك حضرت عبدالبهاء با افراد                                                                   ٩سفينة عرفان  دفتر  

38 

 ،خبر وارد مجلس شد ر براون بيپروفسوروز وقتي فرداي آن   .گردد، آن حضرت جوابي نفرمودند
وقتي   .ف شوندف خصوصي خواستند كه باز مشرّ تشرّةدر آخر مجلس هر يك از حاضرين اجاز

 اول ة بعد از اظهار خضوع در مرتب،ر براون نيز خصوصي با آن حضرت مالقات نمودندپروفسو
بايد صحبتهاي ديگر "د فرمودن  .خواست از آنچه گذشته عرض حال دهد و عذرخواهي نمايد

سعي داشتند انس و الفت  )٣٠-٢٩ص، ص٢ ج،سفرنامه( ".شود  صحبتي كه مورث محبت مي،بداريم
ط الوري به توس با آنكه حضرت مولي . پسنديدند كدورت و بغض را نمي . در بين افراد حاكم شود

او در جواب پاسخهاي ر براون بر آن بودند كه قدر اين نعمت را بداند و پروفسونزول الواح به 
 ولي ،ر شدگرچه در آخر عمر متذكّ . داد؛ سالها اقداماتي عليه امراهللا به عمل آورد آميز مي عبوديت

حتي در  . ولي دائماً در تشويق ايشان كوشا بودند تا به ياري امراهللا بپردازد  .جبران مافات نكرد
   ".ما زياران چشم ياري داشتيم": اي به ايشان فرمودند نامه

    
  تحذير از بعضي افراد  -٢۶

 ،وقتي تعدادي از افرادي كه به نوع بشر محبتي نداشتند در پاريس به حضور مبارك رسيدند
نمودند كه ذهن  ولي وقتي مشاهده مي  . و افكار ايشان پرداختندءل آراحضرت عبدالبهاء به تحم

د و كوچك است كوچك آنها نسبت به وسعت ظهور جديد بسيار مقيشدند و هر  ر ميبسيار مكد
پيچيدند و  آمد آن حضرت عباي خود را به دور بدنشان مي وقت از اين افراد سخني به ميان مي

 از چنان افرادي كه در گمراهي محض هستند ءاخواستند حاضرين را متوجه سازند كه بايد احب مي
نتوانستيم بر آنها تاثير گذاريم و  ياگر بعد از تالشهاي متماد . خود را دور كنند و از آنها بپرهيزند

  . آنها را از روح ايمان سرشار سازيم بايد از آنان حذر كنيم تا مبادا تاثير سوء در ما ايجاد كنند
   

٢٧-عقيده ستتقويت روحاني افراد س  
شدند كه به تقويت روحاني افرادي كه در عقيده سست شده و   بر آن ميءوقتي حضرت عبدالبها

 مبارك چنين بود كه در جمعي كه ايشان ة شيو،ميثاق متمايل شده بودند بپردازندبه طرف نقض 
 اهميت ةبار منين را مخاطب ساخته و درؤو افراد ديگر حول مبارك حضور داشتند، يكي از م

در دل اطمينان داشتند كه مخاطب كه روي  . كردند بار با وي صحبت مي اطاعت با لحني شماتت
خواستند از ايشان كه در مقابل  است در ايمان محكم و استوار است و ميسخن مبارك با ايشان 
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ايمان شده بود و نياز به تقويت   تا آثارش به يكي از مومنين كه سست، زبان تسليم شودةتازيان
  . رسيد شد و به هدف مي كرد مبارك فوراً منتج به نتيجه مي اين عمل . روحاني داشت برسد

  ) . مطالعه نمود١٩ ص،عشق و بندگيتوان در  كند مي وي مشروحاً تعريف ميداستان واقعه را كه ر( 
    

  قاطعيت در مقابل ناقضين -٢٨
پوشي و  فرمودند چشم نمودند و مي قاطعانه حركت مي  .در مورد ناقضين چشم بخشش نداشتند

ضرت كرد آن ح ولي اگر يكي از آنها طلب مالقات مي . گردد عفو سبب غفلت و جسارت آنها مي
نمودند و نفرت  كردند و در نهايت محبت و لطف و مدارا و سكون و توكل با آنان رفتار مي رد نمي

  . نبايد معامله به مثل كرد"شدند كه  دانستند و پيوسته متذكر مي و كدورت را بزرگترين گناه مي
 ".كرد  هي تبديلمنز  صميمانه به موجودات پاك و  ت خالصانه و پرتو محب بايد افراد خاطي را در

    )٢٣٩ ص،خاطرات(
 ةفرمودند و در بيانات روح اميد و نشئ در ايام نقض دائماً به نزول الواح جذبيه و شوقيه مبادرت مي

چنانچه  . كردند گاه اظهار ضعف و زبوني نمي  و در مقابل ناقضين هيچ،بخشيدند  ميءاجديد به احب
تو آن عمر هستي كه امر به اين عظمت را بلند كني نه "خطاب به ناقض اكبر پيغام فرستادند كه 

و نه من آن علي هستم كه از دست تو در نخلستان گريه كنم و نه اينكه از دست تو زبون و 
  ) ٢٣ ص،ها و تربيت براي صلح انديشه (".ناتوانم

    
   حتي در مقابله با ناقضين ،رفتار منصفانه همراه با شفقت -٢٩

دارند بخشنده و  كه به ما ستم روا مي نمودند در حق نفوسي  سفارش ميءاهمتا به احب موالي بي
 به همان شيوه رفتار ، حتي اگر از كافران باشند،همان نيزيفرمودند در مورد م  و ميممهربان باشي
پسر پير كفتار،اهللا مثالً وقتي خبر اينكه حب . ت نماييد و بخشش را شيوه خود سازيدكنيد و محب ، 
 جناب ،اء رسيداي كه به تازگي در طهران تاسيس شده بود به گوش احب ي مدرسهنامزد معلم

دهند تا قرار گذاشته و  يونس خان افروخته فوراً با آقايان ايادي و دو نفر ديگر محفل تشكيل مي
عرض حال را به   .اهللا را به اين سمت بپذيرند  نگذارند حب،س مدرسه را مالقات نمايندسؤم

فرمايند چطور  هنوز مطلب تمام نشده بود كه حضرت عبدالبهاء مي  .گويند يهيكل مبارك م
اين طريقه خدمت به امر   .نشستيد مشورت كرديد كه يك نفر ناقض را از نان خوردن بياندازيد
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 مثل ،اء بايد آيت رحمت الهي باشنداحب  .در امور معيشت ناقض يا غير ناقض فرقي ندارد  .نيست
  .  ناظر به استعداد و قابليت نباشند،انند ابر بهاري ببارندآفتاب بتابند و م

  
  تشويق به ترك تدريجي عادات مضره  -٣٠

رسيدند و عجز و ناتواني خويش را از اجراي احكام اظهار  منين حضور مبارك ميؤوقتي م
آن  ةكردند تا فرد را به واسط گاه به وعظ و نصيحت اقدام نمي  هيچء حضرت عبدالبها،نمودند مي

كم عادت  نمودند كم بلكه آنها را تشويق مي . به اخذ تصميم و غلبه بر عادت دعوت نمايند
كم فرد نسبت به  شد كم اين طرز برخورد باعث مي . پسنديده را جايگزين عادت مذموم نمايند

شود فرد  بسيار مشاهده شده نصيحت و وعظ باعث مي . شد ميل مي انجام عمل مذموم و قبيح بي
براي مثال جناب كلبي آيواز كه عمل جراحي  . ده به نپذيرفتن نصيحت ترغيب گرددجري ش

بزرگي انجام داده بودند و وضعيت اعصاب ايشان تعريفي نداشت مجبور شدند كه تصميم بگيرند 
چون متوجه شد اجراي اين تصميم مافوق توانايي   . كه از جواني به آن مبتال بودند،سيگار نكشند
را بارها اقدام به ترك نموده بود ولي موفق نشده بود نزد حضرت عبدالبهاء رفته و ايشان است زي

 "كشي؟ چقدر مي"حكايت را تعريف نموده حضرت عبدالبهاء به ايشان نگاه كردند سئوال فرمودند 
فرمودند برخي در .   باشدرود آن مقدار بحال تو مضّر بعد فرمودند گمان نمي  .جواب داده شد

ها و لباسهايشان رنگ و بوي دخان  ها و ريش كنند كه حتي موي مي  شرب دخانشرق دائماً
فرمودند   . عالوه در آن سن و طول مدت عادت،كشي  آنها نميةفرمودند تو كه به انداز  .گيرد مي

آنحضرت چنان به جناب كلبي آيواز نگريستند كه ايشان فكر   .كه نبايد خود را زياد زحمت بدهي
وقتي   .ايشان مضطرب بود  .هاي الهي را به خاطر آوردند ك باز يكي از آن شوخيكرد هيكل مبار

 مضرات عادت سيگار چيزي نفرمودند و ايشان را به اخذ تصميم و غلبه بر ةبار ديد آن حضرت در
 بلكه فرمان آزاديش را در مقابل ايشان گذاشتند به ايشان آرامشي عنايت ،عادت دعوت نكردند

دو روز بعد از آن مشاهده كرد ديگر ميل به تنباكو   .نزاع داخل فوراً فرو نشستفرمودند كه آن 
شد كه  وقتي از حضرت عبدالبهاء در مورد عمل به احكام سوال مي  .بكلي در ايشان از بين رفته

توانند به اين اهداف عالي نائل گردند  افراد با وجود دارا بودن ضعف و خودخواهي چگونه مي
 ة روحاني به معالجةبراستي آن حضرت با قو.  ايستي اين امر متدرجاً صورت گيردفرمودند ب مي

اي  گرفت حرارت و حيات تازه هر كس در تأللو روح تابان ايشان قرار مي . پرداختند روح افراد مي
  .يافت مي
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  منين تيزبينؤ مبارك از لحاظ م هيكلحاالت -٣١

ات مثل اعلي امر مبارك توجه داشتند كه از گذاشتن مومنين با نظر تيزبين آنقدر به حركات و سكن
آن حضرت هرگاه خوشحال بودند مولوي  . بردند مولوي مبارك پي به حاالت دروني وي مي

هنگامي كه جدي  . فرمودند مولوي كمي عقب بود آمد مي گذاشتند و چون خوش مبارك را كج مي
كردند سلطه و اقتدار خود را  قتي اراده ميو . گذاردند را محكم بر باالي موهاي خود مي بودند آن

وقتي به خواندن مكاتيب و اوراق .  دادند را كمي باالي ابروان جا مي نمايان فرمايند آن
  .شدند راندند و مجذوب كار خويش مي پرداختند مولوي مبارك را به عقب سر مي مي
  

  چرا نبايد از نكات و ظرايف رفتاري هيكل مبارك بسادگي گذشت
 بلكه رفتار و منش ،توان از طريق گفتگو با نفوس ايجاد نمود ي و ايجاد رابطه را تنها نميدوست

در واقع زبان رفتار، گوياتر و موثرتر از زبان  . مابين دارد افراد نقش اساسي در ايجاد روابط في
ه دهد كه تا چ سازد و نشان مي  زيرا عواطف و احساسات ما را به خوبي منعكس مي،گفتار است

 افرادي كه رفتار مطلوبي در برخورد با ديگران ندارند در .حد براي دوستي با ديگران آمادگي داريم
  . توانند ديگران را به خود جلب نمايند شوند و نمي دوستي دچار مشكل مي

كردن به  در هنگام صحبت . توان بطور خالصه اين چنين بيان نمود شرايط جلب و جذب را مي
 ،اي شاد با نگاه مشتاقانه همراه با تبسم داشته باشيم چهره  .ف مقابل بنگريمچهره و چشمان طر

دادن عالقه به  همچنن نشان  . آمادگي براي پذيرش دوستي با ديگران استةزيرا تبسم نشان
  . شود طرف مقابل سبب ايجاد رفتار دوستانه و احترام متقابل مي

  .را به عينه نشان دهيم ت و تكبير آنتن تحيبا سبقت در گفو ما بايد آغازگر ارتباط باشيم 
 ةفهمانيم كه مايليم با او رابط  زيرا به او مي،دادن گام ديگري جهت برقراري ارتباط است دست

دائماً به صورت و چشم او در هنگام صحبت   .دوستي برقرار كنيم و مشتاق مالقات او هستيم
 ،در مورد آن انديشه نمائيم تا خوب بشنويمبه سخنان او دقيق گوش فرا دهيم و   .نگاه كنيم

گيري فوري  داوري و نتيجه  و از پيش، و سعي در درك متقابل داشته باشيم،خوب بفهميم
م وحده در گفتار خود متكلّ  .كند  گفتار تشويق ميةدادن مداوم طرف را به ادام گوش  .بپرهيزيم

اجازه دهيم طرف مقابل   . او احترام بگذاريمعقايدبراي   .نباشيم و به آداب و سنن افراد ارج نهيم
 . سنجيده سخن بگوئيم  .تكلّف و با اعتماد بنفس و به راحتي اظهار نظر نمايد در محيطي بي
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در صحبت  . گفتگو بايد بر اساس تبادل نظر و حاكي از اشتياق در مصاحبه با طرف مقابل باشد
  .م نكنيمط تكلّ با غرور و تسلّ.يك كلمه نايستيمانه بر سر ابداً مسرّ  .هرگز به مجادله نپردازيم

مواردي چون صدا،   .خودبين و خودپسند نباشيم  . سازگاري و تفاهم داشته باشيمةدائماً روحي
  . ثرندؤ همه در ايجاد ارتباط صحيح م، دم و بازدم،ريتم، بلندي و سرعت آن، خميازه

اگر در برقراري دوستي و رابطه نتوانستيم   .اي در ايجاد ارتباط است گفتن وسيله سنجيده سخن
سعي كنيم متوجه باشيم كه آنها چه   .اعتماد طرف مقابل را جلب نمائيم هرگز نبايد مأيوس شويم

  .سو است گام برداريم  آنان كه با هدف ما همةانتظاري از ما دارند و در جهت تمايالت سنجيد
الها و يا مطالب ساده ؤدر گام نخست با س  .گزين  نه خلوت،نشان دهيم فردي اجتماعي هستيم

توانيم در صورت امكان با دادن هدايايي دوستي  حتي مي  .توانيم آغازگر ايجاد رابطه باشيم مي
در مصيبت و مشكالت يار و همدم   .گير احوال آنان باشيم خود را مستحكم سازيم و مشتاقانه پي

  .ت را هر چه بيشتر نزديكتر كنيموستي و مودسعي كنيم فضا و فاصله و مرزهاي د  .آنان گرديم
  .اين خود عامل بسيار مهمي در ايجاد ارتباط و نفوذ كالم است  .گوئيم عامل باشيم به آنچه مي

اي رفتار نمائيم كه كوچكترين حركت و مختصرترين بيان و كالممان و معاشرتمان تا  به گونه
وجه به مطالب ذكر شده در مورد شرايط ايجاد ارتباط سپس با ت  .اعماق روح و قلب افراد اثر گذارد

هاي قبل ذكر گرديد  و دوستي و بر اساس مطالبي كه در رابطه با حضرت عبدالبهاء در سرفصل
توان تمام موارد ايجاد ارتباط و دوستي را در معاشرت حضرت عبدالبهاء با افراد به عينه  مي

 انسان در ايجاد ارتباط دوستي و جلب ايعضاكه تمام آموختند  اء ميايشان به احب  .مالحظه نمود
 ة انسان تربيت گردد تا بتواند از عهدايعضابايد تمام  . و جذب افراد بايد همبستگي داشته باشند

حضرت عبدالبهاء در رفتار و سكناتشان شروط تربيت هر عضو از اعضاي   .چنين امر مهمي برآيد
 ملزم به ءا جمال مبارك ما احبة زيرا به فرمود،دهند شان ميبدن را هم در گفتار و هم در كردار ن

هر قدر در اين معاشرت بر طبق موازين امري و   . اديان به روح و ريحان هستيممعاشرت با كلّ
حيات بهائي قدم برداريم و افق بينش خود را وسيع كنيم امر مبارك هر چه زودتر به هدف خود 

 و اين امر مستلزم ايجاد دگرگوني شگرفي در وجود ،د رسيدكه ايجاد وحدت نوع بشر است خواه
نيروي اسم اعظم و با ذكر حق و دعا و ةمنين بايد قلب خود را به وسيلؤ م. استءاافراد احب 

ت لطيف و پاك سازند تا هر چه بهتر و بيشتر خود را به حق نزديك مناجات همراه با خلوص ني
يع آن تالش خود را مضاعف نموده فضائي معنوي و ي و تسركنند و در پيمودن مراحل ترقّ

لي عميق در رفتار و كردار خود و تعميم  براي ايجاد چنين تغيير و تحوءااحب  .روحاني ايجاد كنند
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 بعد در جامعه بايد خويش را تقليب نمايند و جامعه خود را بدين وسيله ةآن به خانواده و در درج
 بايد ظرايف رفتاري را با ،لذا  . الگوئي براي جهانيان استءاا احبر و عمل م زيرا تفكّ،منقلب سازند

نظر تيزبين در رفتار و سكنات موالي توانا جستجو كنيم و از آن بسادگي نگذريم تا آن شويم كه 
د و مشتاق حصول بشاراتم خيلي مترص"فرمايند   چنانچه مي،حضرت عبدالبهاء از ما انتظار دارند

ةسم مجءاكه بشنوم احبت و روح و ريحانند خلوص و صداقت و محب.  قلب ءاآيا بدينوسيله احب 
 آيا به ميل من رفتار نمي نمايند؟  سازند؟  ق نميآيا آرزوي قلب مرا متحقّ مرا مسرور نميدارند؟ 

 با كمال ،دهند؟ من منتظرم آيا بنداي من گوش نمي گذارند؟   مرا بموقع اجرا نميةآيا اشواق قلبي
   ".ظرمصبر منت

 و حيات بهائي را در روش و ، نداي ايشان را لبيك گفتيم،آنگاه كه به ميل مبارك رفتار نموديم
توانيم به خيل افواج مقبلين بيفزائيم و سبب جلب و   آنگاه مي، زندگي خود پياده نموديمةشيو

  . جذب نفوس غافل گرديم
  

  خاتمه
هر فردي كه به اعمال و رفتار  . هستند خداوند  سرّءتوان گفت حضرت عبدالبها به راستي مي

  . الهيه در وجود مبارك نمودار استةشد صفات عالي ه مينمود متوج ه مي توجءحضرت عبدالبها
اهللا در قلب هر نفسي از  مالك تشخيص محبتزير . اهللا بود عمل آن حضرت حاكي از محبت

 اهللا را در وجود خود به نمايش عينه و به تمامه محبت آن حضرت به .  عمل او پديدار استةنحو
 حب . اهللا سبب شده بود كه محبت نوع بشر در قلب ايشان آشكار شود گذاشتند و اين محبت مي

را به ديگران نيز سرايت   بلكه سعي داشتند آن،الهي نه تنها سراپاي وجود ايشان را فرا گرفته بود
سعي . رفتار و كردار خود ايجاد نمايند منين بتوانند دگرگوني شگرفي در ؤدهند تا بدين وسيله م

داشتند آنان را كانون عشق و معرفت حق سازند به طوري كه انتظار داشتند عالم وجود از حركت 
  . آنان به اهتزاز آيد

حاد خالق و مخلـوق     اهللا در وجود مبارك حاصل شده بود اتّ         محبت ةبر اثر قربيت الهي كه به واسط      
 قلب مبارك نقش بسته بود و بينش و         ةربيت اسرار و رموز الهي بر صفح      بر اثر اين ق     .رخ داده بود  

 حـصول سـرور روحـاني در        أ الهي منش  حب . بصيرتي فراتر از بينش انسان عادي حاصل شده بود        
 سروري كه حزني در پي نداشت و سبب تحمل حيـات فـاني و زودگـذر و                  ،وجود ايشان گشته بود   

ل صدمات و باليا گشته بودتحم .  
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نمود كه در خارج يافت   روحاني در افراد به آنها چيزهايي ارائه مية براي نفوذ قوءرت عبدالبهاحض
اي از  كس نشئه نمودند تا هر  رقيت آستان الهي را به عنوان معجون به هر فرد تجويز مي،نمي شد

  . آن را گرفته تا در مقام فدا در سبيل معرفت سالك شده و به يقين و اطمينان برسد
اختيار به سوي آن  ديدند بي  اعمال و رفتاري كه از آن حضرت ميةافرين و مجاورين بواسطمس

شدند و چون پروانه حول شمع وصال در گردش و پرواز مشغول بودند ه ميسراج وهاج متوج . 
آفتاب كرم ايشان  . گفتند، طلب دعا و سالمتي مي نمودند دردهاي خود را نكته به نكته مي

ها را  تمام زواياي تاريك خانه . شناخت دور و نزديك و دوست و دشمن نمي . فيضش عام بود
منت آرامش و گرمي و  دريغ و بي  قلوب را با انوار عطوفت بيةهاي مخروب نمود و خانه روشن مي
  . بخشيد سرور مي

 مهر ةآموختند جز بر عتب اد و به ياران ميد تاج وهاجش را جز به عبوديت و بندگي زينت نمي
نند و خاكساري را پيشه خود  مقصد زندگيشان را بندگي بندگان دا̍ منتهي،ياران و اغيار تكيه نزنند

توانند سبب سازندگي هم  آن وقت مي . روند خود را فراموش كنند وقتي به راه عشق مي . سازند
 . دادند عشق واقعي سبب پيشرفت و نمو است ياد مي . در خود و هم در جامعه خويش شوند

تواند  اميد در حقيقت عاشق نيست و نميآموختند فرد نا دهد و مي شق اميد و زندگي را نويد ميع
تواند پيامهاي جالبي به اطرافيان خود دهد و اگر نگران  در واقع عاشق مي . ل گرددموجب تحو

  خود است بايد عاشق جمال مبارك باشد تا بتواند به اعمال تحول بيافريند نه بهة جامعةآيند
گردد و  بخش مي آنوقت است كه اعمال آميخته با عرفان و احساسات روحاني شده روح . اقوال

  . گردد سبب جذب عباد به امر الهي مي
 ، بـا او همـدل نگـرديم       ، در اقـدام او قـدم نگـذاريم        ،اگر با او موانس نشويم      .اهللاهللا سرّ اهللا سرّ سرّ

   . خداوند پي نخواهيم بردهيچگاه و هيچگاه به سرّ
اهللا و  در خاتمه از درگاه اقدس ابهي به جهت رفع كسالت و طلب عون و نصرت در نشر نفحات

 توانائي بر عمل به احكام ، مناجاتي را كه از لسان اطهر حضرت عبدالبهاء صادر شده تالوت
  : العزيز  قوله . كنيم مي

  هواهللا
دار كن و از صهباى محبتت سرشار اى پروردگار اين ياران را بزرگوار نما و در ملكوت عزّتت پاي

نما تا آهنگ تسبيح به ملكوت تقديس رسانند و سبب انتشار نفحات گردند و به گفتار و رفتار 



  روابط و رفتار هيكل مبارك حضرت عبدالبهاء با افراد                                                                   ٩سفينة عرفان  دفتر  

45 

اند و روحانيان حقيقى، مظاهر انوار توحيدند و مطالع اسرار تجريد،  اثبات نمايند كه بهائى صميمى
را عنايت فرما و بنواز و به اخالق روحانيان پروردگا . از غير تو بيزارند و شب و روز مشتاق ديدار

  ع ع.      همتا  و معلّم بي مربيتوئى مقتدر و توانا و توئى . همراز كن




