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  لبهاء در مروري بر آثار ايشانحضرت عبداسيماي هائي از  جلوه

  نيا فاروق ايزدي
  مقدمه

نفس مقدسي كه كوس عبوديت را به صدا درآورده و خويشتن را وقف رهايي نوع بشر از قيود 
نفس و هوي فرموده و طريق آزادي و آزادگي به آنها بنموده و از قلم و لسانش جز در مدح 

 توان انتظار داشت در  چگونه مي،شود در نميمواليش و حمد خدايش و هدايت يارانش كالمي صا
 همان گونه كه پدر بزرگوارش خويش سخن بگويد و به ذكر آنچه كه بر او گذشته بپردازد؟  ةبار

مثال را الگو و مثال  او را مثل اعالي امر مباركش قرار داد و همگان را فرمود كه اين طلعت بي
 فتةين مثال را به يار و اغيار نشان داد و كلّ را شي اما او در گفتار و رفتار ا،خويش قرار دهند

 سروري در سر ة مگر نفوسي كه وجودشان به هواجس نفساني آلوده بود و داعي،خويش ساخت
  . پروراندند و جمال حضرتش را نديدند و او را نشناختند

 بالهايي كه ،ش آرزوهاي،شمارش اشاراتي را به زندگي پر از رنجش با اين همه در الواح و آثار بي
 كمبود ،خواست برود اما حكمت ايجاب نكرد  سفرهايي كه مييش، حتي سفرها،تحمل فرمود

 ة آنچه را كه ماي،كردند  نفي اتّهاماتي كه به او وارد مي، اشتغاالت بي حد و شمارش،فرصتش
  .توان يافت طلب صعودش از اين دنيا و نكات ديگر مي, هايش  بيماري،تسلّي خاطرش بود

شود فقط با استناد به آثار مباركش به بعضي از اين نكات پرداخته  در اين كالم كوتاه سعي مي
 جميع ة مستلزم مطالع، موارد مربوط به آن محبوب همگان و محسود دشمنانة بيان كلّي، اما،شود

  .آثار او است
  

  معناي نام و لقب مبارك
 اما خود ايشان جز ،اند ت فراوان ستوده شدهاگرچه آن حضرت از قلم جمال مبارك به القاب و نعو

 عبدالبهاء ةاحباء با دو كلم.   را انتخاب نكردند و غير از آن را از احدي نپذيرفتند"عبدالبهاء"لقب 
هيكل مبارك هر دو را به .  در پايان الواح و مكاتيب آن حضرت آشنايي دارند) ع يا ع(عباس 

  . گردد̍ميسم و لقبي بامفرمايند تا اس زيبايي تام معنا مي
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اي همنام هميشه مسرور و شادكام باشي ولي اين نام را  "فرمايند  در مورد معناي عباس مي
معني و ظهوري بايد و حقيقت و شئوني شايد چه كه معني اين اسم شير ژيان است و صفت او 

 بلكه مردانگي ،ستولي مردانگي به درندگي نه و شجاعت به ضرب و قوت ني.  پايان شجاعت بي
اگر چنانچه به قوت الهيه از چنگ نفس اماره نجات يابي رستم .  و فرزانگي به آزادگي است

اسيري و ذليل و حقيري و , تن دستاني و مالزم آستان واالّ اگر تهمتن گردي يا پيلتن و يا روئين
  )١٧٩، ص۶مكاتيب، ج( ".جباني و پرهراس و خائفي و پروسواس, كليل
ي معنوي عبدالبهاء  اين نام  "فرمايند   هيكل مبارك مي،ا در مورد معناي عبدالبهاءو اماي سم

زيرا داللت بر بندگي آستان است كه آزادگي دو .  مبارك را قدسيان تمجيد نمايند و تقديس كنند
ن تا تواني به مقتضاي اين نام نامي قيام كن تا مقتداي روحانيا.  پايان جهان است و سلطنت بي

  )١۴٣، ص٩مكاتيب، ج( ".گردي
به ذهن كسي خطور نمايد كه مقصود هيكل مبارك آن است كه كُنه عبوديت همانا  اما مبادا

العبودّية جوهرة «از حديث  "فرمايند   لذا براي رفع هر گونه شُبهه تأكيد مي،ربوبيت است
 و  العبودّيةتي بود كه كُنههاولي عبوديت عبدالبهاء عبودي.   بياني نموده بوديد»کنهها الّربوبّية

جز اين .   العبودّية و آخرها العبودّية و اولها العبودّية و باطنها العبودّية و سرّها العبودّيةذاتها
آرزوي دل و جان نه و به غير از اين نهايت آمال نه و انّي بريء عن كلّ ذكر االّ هذا الذّكر 

  )٩٣، ص۵مكاتيب، ج( ".الحكيم
  

  مباركعبوديت هيكل 
و اين در نظر هيكل اطهر از هر امري , چون سخن از عبوديت و بندگي طلعت ميثاق به ميان آمد

 .لذا در اين باب به اشاراتي در آثار مبارك پرداخته مي شود, مهمتر است
اند  حضرت عبدالبهاء در موارد عديده به احباء فرموده:  عبوديتنمونة سرمشق -١

به خدمت آستان مقدسش به كمال عبوديت و فنا " ، گيرندكه عبوديت را از ايشان فرا
.  چون عبدالبهاء قيام نمائيد؛ در اين درگاه عبوديت الزم و در اين آستان پاسباني واجب

 )٢۵٠، ص٩مكاتيب، ج( ".اين بندگي آزادگي دو جهان است و اين رقيت بزرگي در ايوان
ملحوظ نظر عنايت جمال قدمي؛ به " ،دانند و در بيان ديگر آن را شكر الطاف الهي مي

، ٩مكاتيب، ج (". اين فضل به عبوديت آستان مبارك چون عبدالبهاء قيام كنةشكران
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توجه به غيب ملكوت كن و " ، نتايجي مترتّب استپيروي از اين رويه و بر 1)١٨۴ص
 ،٨مكاتيب، ج (".چون عبد بهاء به عبوديت جمال قدم بپرداز تا تاج مباهات بر سر نهي

ز بر آن  بلكه اثرات ديگري ني،شود و البتّه ثمرات آن به همين جا ختم نمي.  )١٢۶ص
تا توانيد در خدمت آستان احديت حضرت مقدسه بكوشيد و چون " ،ب استمترتّ

عبدالبهاء به عبوديت آستان جمال ابهي قيام نمائيد تا سرور اهل توحيد گرديد و رهبر 
باء الهي سرمست شويد و از فيض نامتناهي مستفيض؛  ديار رب فريد؛ از جام صهةقافل

مانند كنيد و شب و روز را به  دست به ذيل جمال قدم زنيد و توكّل بر آن قوي قدير بي
  )٩۵، ص٨مكاتيب، ج( ".بشارات الهيه نوروز نمائيد

اميدوارم كه  " ،بايد دانست كه سرمشق قرار دادن حضرت عبدالبهاء به چه معني است
قدم گردي و جانفشاني نمائي و سر تا قدم  جمال قدم چون عبدالبهاء ثابتدر عبوديت 

خضوع و خشوع گردي و اسم اعظم نقش خاتم كني و در اقليم عزّت پايدار چون 
سليمان پرحشمت گردي و به خدمت دوستان و چاكري ياران پردازي و كمر خدمت 

  )١٢۶ص, ٨مكاتيب، ج( ".محكم بربندي
نمونه و د كه حضرت عبدالبهاء در موارد ديگر هم خود را مناسبت نيست ذكر شو بي

خوانند  در موردي احباء را به قيام به تبليغ فرا مي . اند  احباء قرار دادهسرمشق براي
"اء الهي را تحيعبدالبهاء برسان و بگو اي وجوه نورانيه و اي ات مشتاقانةجميع احب 

بدالبهاء بي قرار است؛ چگونه صبر و اصطبار نفوس رحمانيه چگونه آرام و قرار يابيد و ع
وقت صمت و سكوت نيست و زمان هبوط و .  كنيد و اين مسجون ساعي در ليل و نهار

 هنگام عود و رود و چغانه و چنگ تا ولوله در آفاق ،سقوط نه؛ دم نغمه و آهنگ است
  )٧، ص٨مكاتيب، ج( "...اندازيد و زلزله به بنياد اهل نفاق در آريد

حال مانند " ،بتّه خود تبليغ هم راه و روشي دارد كه بايد از هيكل اطهر فرا گرفتو ال
 نمايند؛ بعد از حصول  کلمةاهللاعبدالبهاء بايد جميع احباء فكر خويش را حصر در اعالء

شود؛  مقصود بايد به نظم و ترتيب پرداخت؛ افكار را متفرّق ننمائيد زيرا تشتّت حاصل مي
... در امري كه اعظم امور است نمائيد و آن تبليغ امراهللا است جميع همت را حصر 
 مقدسه كه روح و روان اوست ةاهللا از عتب  و نشر نفحات کلمةاهللاعبدالبهاء بجهت اعالء

ن كه بلكه  محض اي، مهجور گشته، آرزوي دل و جان،هجرت نموده و از تقبيل آستان
                                                 

  . مالحظه شود١۵٨، ص۶ مورد مشابه در مكاتيب، ج١
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چگونه  .   ندارد کلمةاهللاتيبي جز اعالءق به خدمتي و عبوديتي شود و هيچ فكر و ترموفّ
، ٨مكاتيب، ج( ".كه خدمتي بسزا بر نيامد از دستم  سر ز خجالت بر آورم بر دوست

  )٢٣۶ص
اي ياران بايد بنهايت حلم و " ،دهند  مقابله با اعداء را نشان ميةدر مقامي نيز نحو

اين مسجون چه قدر مالحظه نمائيد كه ... سكون رفتار كرد و صبر در جميع شئون نمود 
با وجود آن كه ناقضان هر تيري كه در تركش داشتند .  تحمل اذيت گوناگون نمايد

با ... پرّان نمودند و هر تيغي كه در نيام داشتند از غالف در آورده بر جسم و جان زدند 
وجود اين من صبر و تحمل نمايم و تا به حال به قدر امكان رعايت كنم و اعانت نمايم؛ 

، ٩مكاتيب، ج( ".ش و سلوك اين عبد را مجري داريد تا سبب موهبت كبري گرددرو
فرمايند    در جواب يكي از احباء كه از آزار خلق محزون بوده توصيه مي)٢۶١-٢۶٠صص

بايد بموجب تعاليم الهيه مجري داري؛ دشمن را " ،كه از روش ايشان پيروي نمايد
 ،روش عبدالبهاء را ديدي.  ت فرمائيدوست شماري و به مدارا و مهرباني حرك

  )۶٩، ص۵مكاتيب، ج( ". جميع ابواب را مفتوح خواهي يافت،دستورالعمل نما
هيكل اطهر لسان به شكرانه : دعوت از احباء به شراكت در اين عبوديت -٢
الحمدهللا احباي ارض ق در عبوديت آستان مقدس شريك و سهيم "گشايند كه  مي

، ٨مكاتيب، ج( ".اليوم قربيتي اعظم از اين نه وخدمتي اتم از اين نيست.  عبدالبهاء هستند
فرمايند كه در عبوديت   هيكل مبارك احباء را تشويق مي،در موارد مختلف)  ۶٣ص

طلعت قدم شريك و سهيم ايشان شوند و در اين راه چنان مخاطب را تشويق 
اي همنام , اي عبدالحسين" ،انندخو فرمايند كه او را به جبران قصور خودشان فرا مي مي

همراز و به مقتضاي اين نام كامي  بيا بيا تا هر دو همدست شويم و.  اين عبد حقير
پرشهد نمائيم و به عبوديت و خدمت پردازيم و حكم يك نفس يابيم؛ اگر من قصور 

چون دو هيكل ضعيف را بر .  نمايم تو اكمال نمائي؛ اگر من فتور يابم تو اقدام كني
 بلكه به عون و عنايت در ، حكم يك هيكل قوي پيدا نمايد،مري واحد قائم نمائيا

اي " ،دانند ها مي  و زماني آن را اوج خواسته)٢٣، ص۵مكاتيب، ج( ".عبوديت كاري بكنيم
روح عالم موفّق و مؤيدي و به عبوديت ةخادم جمال قدم حمد كن كه به عنايت خاص 

ديگر چه خواهي و چه جويي و چه گويي و .  شريكآستان مقدس با اين عبد سهيم و 
  )١۴٧، ص۵مكاتيب، ج( "چه حرف شرعي داري؟
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پردازند كه هر كس چه  كردن به ديگران به نوعي تعيين روش مي و گاه در اين دعوت
اي رفيق ديرين  الحمدهللا رفاقت و محبت " ،آواز آن حضرت گردد گويد و چه كند تا هم
هر دو در آن .   مقدسه حضرت كبريا استة همدمي ما در عتب زيرا،و الفت پابرجا است

 نعره "يا ربي األبهي" بر آري و من "يا بهاءاألبهي"تو فرياد .  آواز رازيم و هم آستان هم
 اي مسيحاي" زني؛ من آهنگ "مردگانند در اين انجمن اندر ره دوست"تو بانگ .  زنم

باده نوشي و من  اهللا كهنه  محبتة خمخان بلند كنم؛ تو در" هان نفسي گرم بر آرزمان،
پس بيا دست در .   گريبان دريده و برهنه و ديوانه و مدهوشء عبوديت بهاةدر ميكد

دمد متابعت نمائيم؛ يعني بجوشيم و بخروشيم  آغوش كنيم و آنچه سروش در گوش مي
  )٢٣٩، ص٨جمكاتيب، ( ".و فرح و شادماني نمائيم و به جانفشاني سرور و كامراني جوئيم

در لوحي خطاب به .   الزم است و مستلزم فداي جسم و جان،شدن و البتّه اين سهيم
 تبريز احباي الهي عليهم ،بواسطه جناب آقاي ميرزا علي بنكدار"احباي تبريز مصدر به 

حال چون ربيع تبليغ " ، مي فرمايند"... هواهللا اي ياران عزيز عبدالبهاء،بهاءاهللا األبهي
راز گردند و در  عهد و همدم و هم ياران الهي بايد با عبدالبهاء هم, بهار اسراراست و 

آواز شوند؛ در بذل جسم و جان  قدم و هم عبوديت آستان مقدس و خدمت امراهللا هم
آهنگ در آن  رنگ و هم شريك و سهيم گردند و در انجذاب و انبعاث روح و وجدان هم

و " ،اند  به اعظم امور توفيق يافته،ن شراكت نائل شوند  كه اگر احباء به اي"،اقليم شوند
اما جمال مبارك بر سرير ربوبيت مستوي و جميع ما در سلك عبوديت مبتدي و در 

امري اعظم از اين براي ياران تصور نتوان كرد .  ئيم بندگي آستان مقدس در يك سلسله
  )١١، ص٩مكاتيب، ج( ".كه شريك و سهيم عبدالبهاء در عبوديت آستان مقدسند

 چه كه احباء را از موهبتي ، شكر و سپاس به درگاه خداوند استشدن نشانة اين سهيم
 پس به پاس مواهب الهيه بايد در عبوديت ،برخوردار كرده كه ابدي است و سرمدي

 اين اكليل جليل كه بر سر داريد و پاداش اين رداء پس به شكرانة" ،سهيم عبدالبهاء شد
 بر داريد در عبوديت آستان مقدس با عبدالبهاء شريك و سهيم گرديد؛ زيرا عظيم كه در

 ".نزد او ديهيم پادشاهي آستان مقدس است و افسر جهانباني عبوديت درگاه جمال قدم
  )١٧۴، ص٣منتخبات مكاتيب، ج(
 بسياري از احباء :عدم قبول وصف حضرت عبدالبهاء در اشعار و كالم احباء -٣

ت حبپرداختند  به آن مقتداي اهل بهاء در اشعار خود به نعت و وصف ايشان مياز شد  .
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 در ذكر طلعت )١٧١-١۶١، صص٣ج, مصابيح هدايت( موسوم به بهاريه ،شعر جناب نعيم
آمد و احباء را هدايت  اما هيكل مبارك را اين كالم خوش نمي.  ميثاق معروف است

گويند و اگر در خصوص مركز ميثاق به فرمودند كه جز در نعت جمال قدم شعر ن مي
اشعار مانند  " ،فرمايند در لوحي مي.  تنظيم اشعار پردازند جز ذكر عبوديت در آن نباشد

 ،ولي اگر صرف آئينه عبوديت عبدالبهاء بود.  ماء زالل بود و در نهايت فصاحت و بالغت
مكاتيب، ( ". بودبخش األبد حالوت حالوت منطق و شيريني مضمون در كام اين عبد الي

فرمايند كه چگونه بايد در اين باب سخن راند و    گاه هدايت مي)١٨٠-١٧٩، صص٩ج
 نوراء در ذكر عبوديت اين عبد ة غرّائي چون فريدةاي شاعر يگانه قصيد " ،شعر خواند

جميع .  بهاء به درگاه كبرياء انشاء نما تا از حالوتش كامم شيرين گردد و مذاقم شكرين
اي از خاك آستانش نمائي مقبول و محبوب چه  ولين و آخرين را اگر در حقّ ذرهاوصاف ا

ولي اين عبد را وصفي جز وصف عبوديت محضه و رقيت صرفه در .  كه به او منسوب
 اي تراب ، جمال ابهية اي بند،اي عبد بهاء«تا تواني فرياد برآور .  كام شيرين نه

شما .  متتابع جواب بلي به گوش جان بشنويتا از اينجا »  اي خاك درگاهش،آستانش
  )٢٣، ص۶مكاتيب، ج (".بلي ثم بلي, گويم هنوز نگفته من بلي مي

  
اند تنبيه  و گاه بعضي از احباب را كه صالي عبوديت حضرت عبدالبهاء را بلند نكرده

اي فائزه مدتي است به شما مكاتبه  "فرمايند  كنند و از مكتوب و نامه محروم مي مي
بر نداشتي و به عبوديت من » يا عبدالبهاء«ام و سبب اين كه از دل و جان نداء  مودهنن

بلند » يا عبدالبهاء«اگر جواب از من طلبي فرياد .  به آستان جمال قدم زبان نگشودي
اگر رضايت و  ... كن؛ اگر سرور قلب من جويي بندگي من را به ساحت اقدس ذكر كن

 واالّ هيچ ، ساميه بگشاة دهان به عبوديت من به عتب،بيطل قربيت و مسرّت اين عبد مي
، ۶مكاتيب، ج (".نعتي و وصفي و ستايشي و مدحي و حمدي در اين بساط رونق ندارد

 در " ،دانند   و زماني آزادگي دو جهان را در بلند كردن ندا به عبوديت عبد بهاء مي)۶ص
 بندگي ،دگي دو جهان يافتي آزا، به عبوديت اين عبد سخن گو،درگاه احديت مقبولي

 تو ياد اين عبد ،طلعات قدس در قطب فردوس ياد تو نمايند.  عبدالبهاء را ورد زبان نما
» يا مستجير البهاء«و » يا اسير البهاء«و » يا رقيق البهاء«و » يا عبدالبهاء«نما و فرياد 

  )۵١، ص۶مكاتيب، ج( ".بلند كن
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 به هر ، فخر و مباهات استة نهايت درجرائةد ا شاي،دادن راه بندگي است شايد نشان
فرمايند كه سخن به نعت و مدح ايشان  حال در نهايت لطافت يكي از احباء را داللت مي

فصيح و بليغ بود , اي عبد جمال قدم  منظوم چون لئالي منثور منظور گشت " ،نگشايد
مسرّت رخ نمود از اين جهت نهايت .  به لسان فصيح مدح و ستايش جمال قدم بود... 

وصف اين عبد و نعت و .   اين نه اوصاف من است،ق به اين عبد داشتاما آنچه تعلّ.. .
.  جز اين سمتي نجويم و بغير از اين صفتي ندانم.  محامدم عبوديت آستان مقدس است

درمان هر دردم بندگي درگاه الهي است و مرهم هر زخمم عبوديت بارگاه غيرمتناهي؛ 
شخص ممدوح در امتحان .   موافق حقيقت و روش باشد واالّ آزمايش استستايش بايد

.  آن وقت به اسفل نيران افتد, و افتتان افتد و معاذاهللا از براي خويش قدر و شأني بيند
ما كه  ...  درگاهيم و خاك آستان اين بارگاهةما را فخر و مباهات به اين است كه بند

پس تو در اين گلستان چون بلبل ...  ت او استايم؟ ما چه ايم؟  آنچه بوده و هس
األلحان شهنازي و آوازي در عبوديت آستان بهر اين اسير حرمان بر آر تا دل و  بديع

  )١٢۶، ص٨مكاتيب، ج (".جانم شادمان گردد و ضمير و وجدانم كامران شود
شود آنچنان مسرور و محبور  و چون حبيبي موفّق به ذكر عبوديت آن حضرت مي

اي  "بارند  وند كه قلم در دست گرفته اينگونه باران عنايت را بر سر فرد مزبور ميش مي
 جمال قدم حمد كن حق را كه موفّق بر بيان عبوديت اين عبد شدي و به اين نعت ةبند

اين مطرب از .  قلب مشتاق را نهايت فرح و انبساط و نشاط مبذول نمودي, و ستايش
 نظم شما نظر به ،باري.  هاست اسم حقيقت مرام من عبدالب،كجاست كه برگفت نام من

و البهاء عليك و .   راسخه بسيار مقبول و مطبوع واقع گشتةشمول اين حقيقت ثابت
 ".عتبة الّسامّيةي و انكساري في  و ذلّعلي كلّ ناظم ينطق بعبوديتي هللا و فنائي

  )١۴٣، ص۵مكاتيب، ج(
يمود بلكه صراحتاً زبان به ذكر بندگي بايد در بيان عبوديت نبايد طريق تفسير و تعبير پ

فصاحت و بالغت اشعار واضح و آشكار است؛ ...  اي عندليب معنوي "  گشود كه فرمود
پس تا تواني در اين گلستان ...  بهاءاهللا است  در عتبةاما آرزوي عبدالبهاء خاكساري

 ".ي بنوازا  ترانهسرايي كن و از عبوديت حقيقي عبدالبهاء بدون تأويل و تفسير نغمه
 سرور عبدالبهاء و اوج انبساط ة چه كه اين است ماي)٢١٠2-٢٠٩، صص۵مكاتيب، ج(

                                                 
  . نقل آن خودداري شد جلد هشتم مكاتيب عبدالبهاء مندرج است كه الجل رعايت اختصار از٢۴ بيان مشابه در صفحه  ٢
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هميشه در چمنستان عرفان به انواع نغمات و ابدع الحان به " ،قلب آن قدوه اهل بهاء
 فرما تا روح مهتزّ گردد و قلب مستبشر شود و جان  روح و ن عبد تغنّيذكر عبوديت اي

  )٢١٠همان، ص( ".و انوار سرور بتابد و فيض حبور بيفزايدريحان يابد 
اگر  "خوانند  و گاه نيز در نهايت لطافت احباء را به داد و ستد در اين زمينه فرا مي

 نطق را به اين حقائق و معاني بگشا و داد ، الهام صريحه داري و طبع روانيةقريح
و را به انتساب به آن آستان بستايم  بهاء هستم و تو كنيز بهاء؛ من تةمن بند.  سخن ده

و تو مرا به عبوديت آن عتبه ستايش نما تا جان تو و من هر دو خوش شود و مانند 
  )٣٨، ص٧مكاتيب، ج( ".گلشن الهي لطافت و طراوت بيفزايد

 چه كسي را ، پس چه بايد كرد،اگر سخن در نعت حضرت عبدالبهاء بر زبان رانده نشود
اي طيب طيب  اشعار بليغانه  " ،ت چه كسي بايد سخن راندبايد ستود و از الوهي

 ، هرچند در نهايت حالوت بود،اين سخن آهنگ روحاني بلبل چمن بود.  مالحظه گرديد
 ، و انشاد گرددءولي فصاحت و بالغت آن است كه قصائدي در ستايش جمال قدم انشا

 ".ان و محبوب عاشقانزيرا اسم اعظم وحده بايد ممدوح روحانيان باشد و مقصود عارف
  )١٢۴، ص٨مكاتيب، ج(
گاه هيكل مبارك از شنيدن وصف عبوديت خود چنان به شوق : شوق عبوديت -۴
.  دهند تا به اين بندگي شهادت دهند آيند كه شعري از شعراي سابقين را نيز تغيير مي مي

 " ندفرماي در جواب يكي از احباء كه در عبوديت هيكل مبارك غزلي سروده بود مي
غزلي كه مرقوم نموده بودي در نهايت بالغت و فصاحت است؛ ذكر عبوديت سبب 

نهايت به اهتزاز   عبدالبهاء از آهنگ عبوديت بهاء بية سامعرا قوة زي،نهايت مسرّت بود
  .آيد

  اذا قيل لي عبدالبهاء لسميع  اصم اذا نوديت باسمي و انّني
ولي » اذا قيل ياعبدها لسميع«چنين است اين شعر از شعراي سابق است و مصرع ثاني 

، ٩مكاتيب، ج (".من چنان مفتون مضمون اين بيت شدم كه يا عبدها را عبدالبهاء كردم
  )٩٣ص

 اذاً ناديني يا " ،شود كه كلمات قادر به بيان اين ذوق و شوق نيستند و گاه احساس مي
 ".ي و يفرح روحيعبدالبهاء حتّي ينشرح به صدري و تقرّ به عيني و يطمئنّ فؤاد

  )١٧٨، ص٧مكاتيب، ج(
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 اما ،اگرچه ثبوت و رسوخ در درگاه حق مقبول است: رضاي حضرت عبدالبهاء -۵
اين "فرمايند  حضرت عبدالبهاء مي.   كامل و تمام نيست،اگر مؤيد به رضاي او نباشد

 كامل رضاي اين عبد بهاء از شما وقتي.  ثبوت و رسوخ بايد مؤيد و مشفّع به رضاء باشد
 من در آستان جمال ابهي گردي و دالئل و براهين ةگردد كه ناطق به عبوديت محض

به جمال مقدسش قسم است .  اقامه نمائي و فرياد يا عبدالبهاء و يا رقيق البهاء بر آري
من   . چون اين نام شيرين و پر حالوت نه،كه هيچ نامي و ندائي در مذاق روح و جان

 باش و از خدا بخواه و دعا كن كه هر دو به خدمت موفّق البهاءامةعبد بهايم تو نيز 
ق ن مورد موفّ و اگر فردي به جلب رضاي مبارك در اي)١٨٣، ص٧مكاتيب، ج( ".گرديم
 ،فرمايند خطاب به همان شخص مي.   البته امواج عنايت از هر سو احاطه نمايد،گردد

 اين عبد را ناطق گردي و كلّ  ولي در بين راه بايد عبوديتي، اذن حضور داري،بار"
 مشام معطّر نمائي تا نظر عنايت در حقّ تو كامل گردد و ، معطّرهةاماء را از اين نفح

 ةگويم بكن و مالحظ  آنچه من مي،حال.  تأييد ملكوت را از هر جهت مشاهده نمائي
  )١٨۴همان، ص( ".تأييد نما

است كه خداوند امانت اي   در قرآن آيه:قيام به عبوديت بسيار مشكل است -۶
 فال به نام ةيك از عهده بر نيامدند تا قرع  اما هيچ،خود را خواست به كائنات بدهد

 ،اين امانت عظيم همان عبوديت است.  انسان افتاد كه مظلوم است و قدرش مجهول
حضرت عبدالبهاء در دعوت به قيام به عبوديت به اين .  كه تحملش بسيار دشوار است

وقت نطق و بيان است و هنگام قيام به عبوديت حضرت " ،ز اشاره دارنددشواري ني
عبوديت آن ذات احديت امانت عظيمه است كه ثقل اعظم است و آسمان و .  يزدان

پس حاضر شو كه اين بار گران را در كمال روح و .  زمين و جبال از حملش عاجز
 تكفير و تفسيق و ريحان چون اين عبد حمل نمائي و مورد طعن و سب و شتم و

 ".اي از بحر بالياي جمال قدم روحي لعباده الفدا نصيب بري شبهات امم گردي تا قطره
  )١۴۶، ص۵مكاتيب، ج(
 مدارج عبوديت قرار ̍ حضرت عبدالبهاء كه در اعلي:اظهار عجز از عبوديت -٧

ا تالفي خواهند كه اين عجز ر خوانند و از احباء مي  خود را عاجز از عبوديت مي،دارند
.  نهايت خجل و شرمسار است عبدالبهاء در عبوديت آستان مقدس عاجز و بي" ،نمايند

 و زماني )١۶، ص٨مكاتيب، ج (".ق گردندند و به خدمت موفّشايد ياران الهي تالفي نماي
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اء خواستند كه در حقّ ايشان دعا نمايند كه شايد ف داشتند از احبكه در مصر تشري
ولي من .  ق و محظوظشماها الحمدهللا به آن موفّ ... " ،ي موفّق گردندبتوانند به عبوديت

مگر آن كه ياران دعا نمايند و عجز و .  از شدت خجالت چگونه سر بر آورم بر دوست
سه   و گاه در مقام مقاي)۶٨، ص٨مكاتيب، ج( ".ابتهال فرمايند و مرا تأييد و توفيق طلبند

عزّت و " ،و اظهار اميدواري كه خود نيز توفيق يابندق ميدانند بر آمده احباء را موفّ
منقبتي اعظم از خدمت دوستان حضرت احديت نه و شرف و منزلتي اتم از عبوديت 

الحمدهللا شما در اين مقام مؤيد و موفّقيد تا ببينيم ما چه خواهيم .  آستان ربوبيت نيست
فنعم ما قال .  واهد شد گشتعنايت حق اين عبد نيز موفّق خ انشاءاهللا به عون و.  كرد

مكاتيب، ( "»چگونه سر ز خجالت بر آورم بر ِ دوست كه خدمتي بسزا بر نيامد از دستم«
  )۴۶، ص٨ج
 هيكل مبارك را عقيده بر آن است كه :افتخار به عبوديت و خدمت احباء -٨

ند و دان آن را منصب خود مي.  بايد به عبوديت مباهات كرد و به خدمت ياران مفتخر بود
در .  فرمايند كه از طرف ايشان اين خلعت را به تن نمايند گاهي ديگران را مأمور مي

اران و طالع بودي كه به خدمت ي اي مرتضي چه خوشبخت و فرخنده"فرمايند  مقامي مي
اين خدمت نيست سلطنت است؛ خادمي نيست .  ق گشتيخصوصاً حضرت افنان موفّ

در مأل اعلي افتخار نمايم كه كمترين .  وريت منبزرگواري است؛ منصب من است و مأم
كنم كه كهين چاكر  خادم ياران جمال ابهي هستم و در ملكوت ابهي مباهات مي

   )١٣۵، ص٨مكاتيب، ج (".پس تو نيز افتخار كن و مباهات نما.  دوستان اسم اعظمم
آميز حضرت عبدالبهاء خطاب به مشهدي علي  مزاحلوحي است معروف از الواح 

 خدمت ياران و ، اي غاصب حقّ عبدالبهاء،هواألبهي  اي خادم احباءاهللا".  چي قهوه
خادمي دوستان منصب ابدي و مأموريت سرمدي اين عبد است و تو منصب مرا غصب 

 اين رداء من است ،از خدا بترس.  نمائي نمودي و در كمال دليري مشي و حركت مي
 كه كني بر سر نهادي؟  يا عهد وكالت ميچرا در بر نمودي و اين تاج من است چرا 

اي الهي قيام نمائي و از ادعاي ر كمال خضوع و خشوع به خدمت احبيابه از من دبالنّ
الحمدهللا .  نمايم اصالت بگذري و يا آن كه شكايت به قاضي شهر و مفتي قصر مي

 "ع ع. و السالم. توان گرفت  هر حكم مي،به يك نقض عهد رشوت.  مجتهدين بسيار
  )، رديف الف، باب دهم۵مائدة آسماني، ج(
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بيان مكنونات قلب و برمال كردن : بيان يكي از اسرار براي يكي از ابرار -٩
اسرار و رموز پنهان در ژرفناي دل براي دوستان راستان در بندگان شور و شعفي 

فرموده عملي افكند تا به آنچه كه مواليشان خواسته قيام كنند و آنچه را كه او اراده  مي
جناب اهل راز اين عبد  چون آن" ،فرمايند در خطابي به جناب عندليب مي.  سازند
 لهذا از اسرار بياني نمايم و آن اين است كه اين عبد را نهايت آمال و آرزو اين ،هستيد

است كه عبوديت خويش را در آستان مبارك در جميع عوالم ثابت نمايم و اين عبوديت 
ود سبب آنچه از عبوديت اين عبد ذكر ش.   رتبه و مقامي تبديل ننمايممحضه را به هيچ

آزادگي اين عبد در اين بندگي است و ... ت روح و ريحان مسرّت دل و جان است و علّ
قلم آن جناب بايد ترجمان قلم اين عبد ... اش در عبوديت آستان مقدس  عزّت مقدسه

 ، يعني در ذكر عبوديت اين عبد،ن قلم بتراودح نمايد از آن قلم ترشّباشد و آنچه از اي
  فرمايد   اين است كه مي، گرددقلم آن جناب انشاءاهللا آيت عظمي

  كي چشي خمر بقاء از لعل نوشين نگار  تا نگردي فاني از وصف وجود اي مرد راه
 ذكر ة اين را تبديل به قصيد،ايد آباد انشاء فرموده اي كه تازه بجهت عشق لهذا قصيده

 يعني از بدايت تا نهايت ذكر عبوديت اين عبد به ،ي و عبوديت اين عبد نمائيدبندگ
بهذا يفرح روحي و ينشرح صدري و تنتعش نفسي و هذا سدرتي .  آستان مقدس باشد

تي المأوي و هذا مذهبي و ديني و طريقتي و حقيقتي  و جنّالمنتهي و مسجدي االقصي
  )٢١٧-٢١۵،  صص۵ب، جمكاتي( ". اظفارهومةو حيات و نجات منذ 

 ،اگرچه در باب عبوديت وجود مبارك: فاني محض بودن هيكل مبارك -١٠
 براي رعايت اختصار به يك نكته ، اما،بيانات بسيار از قلم آن حضرت صادر شده است

دانند چه رسد  اء نيز فاني مي عبدالبهاء خود را در مقابل احبحضرت.  شود ديگر اشاره مي
اين  "فرمايند  در مقامي مي.  اي بطلبند اي خود مقامي بخواهند يا رتبهبه اين كه از بر

شمرد  بيند و مضمحل و داني مي عبد خود را در نزد عبدي از عباد مخلصين او فاني مي
با وجود اين فنا و اضمحالل چگونه تصور .  داند و گمان وجود را شرك محض مي

 نسبت خويش به دريا دم زند و ذره را چه قطره را چه شأني از.  مقامات و مراتب نمايد
 ".كلّ عباد له و كلّ بامره يعملون.  جسارت كه از ارتباط خود به آفتاب شرح دهد

  )٢۴٨، ص٨مكاتيب، ج(
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هركس عبوديت عبدالبهاء را تأويل كند از نصوص عدول كرده  -١١
تأويل  حضرت عبدالبهاء هر ندايي را كه جز عبوديت آن حضرت سخني گويد يا :است

 به حزب شيطان تشبيه دهند حتّي نمايد يا تفسير كند به شدت مورد انتقاد قرار مي
اي ياران "در لوحي با مطلع .  دانند كنند و سبب ضاللت و گمراهي بندگان خدا مي مي

اميدم چنان " ،فرمايند  مي"...همتا تحمل هر جفائي فرمود عزيز عبدالبهاء آن دلبر بي
لهي مؤيد و موفّق گردند و به نصوص الهيه تمسك جويند؛ ابدا ً است كه آن ياران ا

تأويل نكنند و تفسير ننمايند؛ نص صريح ظاهر ظاهر را گيرند و به اوهام هادم بنيان 
اهللا را متروك و  مغزان كور فرقان كه نص قاطع شريعت مثل بعضي سبك.  نپردازند

  آن قوم حزب .ندي خود نمودمهمل گذاشتند و تأويالت وهميه مطابق نفس و هوا
هر كس غير از اين .   بهاء استة بندةعبدالبهاء بند.  شيطانند و سبب ضاللت انسان

  ".ه از او اجتناب نمائيدالبتّ.   از اهل ضاللت و هوا استگويد
 طلعت ميثاق كه هميشه طوق بندگي :عبوديت و تهمت ادعاي ربوبيت -١٢

 مدتي در مقابل افتراهاي ، و به آن افتخار فرمودندحضرت بهاءاهللا را به گردن انداخته
 زبان ،ناقضين سكوت اختيار كردند و زماني كه خود آنها به نشر اوراق ناريه پرداختند

آهنگ  "از آن جمله اين لوح مبارك است كه .  گشودند و نكاتي را برمال ساختند
كبريا است كه ةفناي عتبت و عبوديت است كه جهان را به اهتزاز انداخته و بانگ محوي 

خاور و باختر را به حركت آورده؛ با وجود اين نفوسي كه به اثر كلك خويش و مهر و 
كلّ «اهللا االكبر ناميدند و  امضاء به عبارتي ركيك شلّيك ربوبيت زدند و خويش را شمس

 اين ادعا زد و شةگفتند و جمال مبارك تيشه بر ري» شمس عنده من كلّ صغير اصغر
 ،»اگر آني از ظلّ امر منحرف شود معدوم صرف خواهد بود«يح عبارت فرمود بصر

هم كنند جز اين كه زبان به بهتان گشايند كه ة آستان را متّي نيافتند كه اين بندا وسيله
قطع نظر از جميع .  شود؟  ال واهللا آيا هذياني اعظم از اين مي.  فالن ادعاي ربوبيت دارد

 ".شهادت دهند كه عبدالبهاء را آرزوئي جز عبوديت آستان نه حجر و مدر و شجر ،بشر
 )١٨۵، ص۶مكاتيب، ج(
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  مرجعيت هيكل مبارك
كنند و هيچ شأن و مقامي از براي خود  حضرت عبدالبهاء اگرچه به عبوديت خود افتخار مي

ن كه حضرت بهاءاهللا براي آن حضرت تعيي اي شود كه از وظيفه  اما اين سبب نمي،طلبند نمي
 واقف به اسرار ،قلمشان ملهم است.  اند سخن نگويند اند و مواهبي كه به ايشان عنايت كرده كرده
 آنچه كه از قلم ،اء از ايشان اطاعت كنندد احب باي، ميل ندارند احدي ايشان را امتحان كند،قلوبند

ك استعانت لهذا بايد از كالم مبار.  مبارك صادر شود همان صحيح است و مصون از هر خطايي
  :نمود و به ذكر مواردي چند پرداخت

شود كه آدمي  گاهي غفلت بشري باعث مي: امتحان كردن حضرت عبدالبهاء -١
كردن خدايش بيفتد و عباد مخلصينش را بيازمايد و مركز مصون از  به فكر امتحان

 ،كنند ياء را از اين كار منع محضرت عبدالبهاء احب.  ش بگذارد آزمايش را در بوتةخطاي
 بلكه خداست كه بايد عبادش را ،چه كه در شأن بنده نيست كه خداي را بيازمايد

فرمايند  اء كه قصد داشته ايشان را امتحان كند مي از احبخطاب به يكي.  امتحان نمايد
 ميزان تحمل را كفّة  زنهار امتحان منما زي. حق يابنده شو تا پاينده گرديةاي جويند"

 ترازو را خورد و ريز نمايد؛ ،دارد و زنجير و حبل متين گسيخته شوداين ثقل اعظم ن
ه  البتّ,خردل تحمل جبل نتواند.   امتحان حق بمثابه جبل،ميزان خلق مانند خردل است

ه به ز است و به نشانه و اشاره البتّاما انشاءاهللا تو گوش هوشت با.  مضمحل گردد
اء كه در اين گر از احب و خطاب به يكي دي )٧۶، ص٨مكاتيب، ج (".بري مقصودت پي مي

نامند و داستان حضرت امير   مي"اإلمتحان ميزان" خود را ،سبيل قدم برداشته بود
كنند كه شخصي از ايشان خواست كه اگر به خداوند ايمان  السالم را تعريف مي عليه

اني را بايد هر عالي د"حضرت امير فرمودند كه .  دارند خود را از بلندي پرتاب كنند
للمولي أن يمتحن العبد و ليس للعبد أن يمتحن .  امتحان نمايد نه هر كس در هر جا

فرمايند كه قصد داشتند حضرت رسول   كالم ذكر قبايل عرب را مية و در ادام".المولي
 )٢١٧، ص٨مكاتيب، ج(. را بيازمايند

 امتحان كند خواهد ايشان را شود كه هيكل مبارك از كسي كه مي گاه احساس مي
يا من يمتحن " ،سازند كه چنين نكند ه ميز او را متنبآمي رنجند اما با لحني شفقت مي

 كتاب القوم من أماقرئت في.  اهللا عبدالبهاء ليس لك أن يمتحن عبدا ً متضرّعا ً الي
 أن يمتحن المطلوب من يدعوه الي اهللا مع ذلك الحقيقةه اليجوز لطالب اعظم العرفاء انّ
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. پردازند  و بعد به بيان مقصود مي"...ة العباربکناية ةول لك الحقّ و التفت الي االشاراق
  )١٩٨، ص۴مكاتيب، ج(

 مگر آن كه نظر ،دهند حضرت عبدالبهاء به كسي كه ايشان را امتحان نمايد جواب نمي
تا به حال چنين واقع نشده كه نفسي "به زحمات عبدي مؤمن مبادرت به جواب فرمايند 

در .   جواب بشنود،اي از بندگان چيزي طلبد و يا سؤالي نمايد  مقام امتحان از بندهدر
اما اين عبد نظر به زحمات ضجيع آن جناب و همت بلندش .  آيات قرآن مالحظه نمائيد

 با وجود سؤال از ، و تحملش انواع باليا و شماتت اعداءءدر خدمات مسجونين و اسرا
  )٣٢، ص۶مكاتيب، ج( ".نمود جواب مرقوم ،روي امتحان

هيكل مبارك گاه به تعريف از قلم خود : بودن قلم هيكل مبارك ملهم -٢
 چه كه گاه الزم است كه به ،خوانند پردازند و آن را شكرريز و قندبيز و شهدآميز مي مي

.  جوابي از پيش مرقوم گرديد و ارسال شد" ،اثر قلم بايد حرارت بخشيد و به حركت آورد
 3چاره جز تسخين,  زيرا حرارت به تبريد تسكين نيافته،شود دداً مرقوم ميحال مج
.  بلكه به اين واسطه تسكين يابد؛ اگرچه تسكين خمودت آرد و بر جمودت افزايد.  نيست

نات است نه ات از مسخّلهذا اين قلم شكرريز است و قندبيز و شهدآميز؛ زيرا حلوي
ن  يقي،آنچه از قلم ميثاق صادر"د بر اين است كه   و الب)۶٢، ص٩مكاتيب، ج( ".مبرّدات

ه آنچه حضرت عبدالبهاء از   البتّ)١۵۶، ص٧مكاتيب، ج( ".ق و ظاهر خواهد شدبدان محقّ
ذات الهي بطلبند اجابت خواهد شد و عجز و زاري ايشان در درگاه جمال ابهي مقبول 

درگاه كبريا مقبول اي نيست كه عجز و نياز اين عبد در  شبهه" ،واقع خواهد گشت
يقين " و در اين مورد ابداً شك نبايد داشت چه كه )۴٠، ص٧مكاتيب، ج( ".خواهد شد

بودن قلم خود    و بر ملهم".است كه رجاي عبدالبهاء در ساحت كبريا روا خواهد گشت
 جميع ،الحمدهللا آنچه از قلم اين آواره در دو سال سه سال پيش صادر"دهند  شهادت مي

 تا كلّ بيدار گردند و هوشيار كه ،وجود حال جلوه نمود و اسرار هويدا گشت ةدر عرص
 )١۶٠، ص۵مكاتيب، ج( ".اين قلم مؤيد و ملهم است

اند و بعد از وقوع اظهار  بيني فرموده هيكل مبارك در مواضيع متعدده وقايعي را پيش
  . فرمايند كه احدي توجه ننمود تأسف مي

                                                 
  حرارت بخشيدن, گرم كردن=  تسخين  ٣
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 بيان خودشان از خاطرات عبدالبهاء در بارة نقل بيان حضرت مناسبت نباشد كه شايد بي
فرمودند من دعوي  بارها مي" ، فوق ذكر شودةدر تأييد نكت) ۵٢١ص( عكّا ةسال نه

؛ اما جمال مبارك موهبتي به من )استغفراهللا(من اول گناهكار .  كنم معصوميت نمي
  ".اند كه هر چه بگويم همان است عنايت فرموده

اء ز اين قلم كه موجب وحدت بين احب ا،اين   بنابر:اطاعت از اين قلملزوم  -٣
در مراتب " ،فرمايند هيكل مبارك مي.   چه كه منصوص است،است بايد اطاعت نمود

تا كلّ در , عرفان و بيان آنچه از اين قلم صادر بيان كن؛ چه كه هر كس به آن مأمور
، ۶مكاتيب، ج (". اليوم منصوص استچه كه مرجع كلّ.   واحده جمع گردندةظلّ كلم

 عهد ̍جمال مبارك به قلم اعلي" ،  اين اطاعت مشروط به هيچ شرطي نيست)٣۴ص
ميثاق بايد كلّ اطاعت و انقياد  وثيقي و ميثاق عظيمي تأسيس نمود و بموجب عهد و

 در هر لهذا،.  و به شرطي مشروط نفرمودندنمايند؛ مفرّي از براي نفسي باقي نگذاشتند 
 طلبند و آنچه بايد احباي الهي استيذان نمايند و اجازه, امر مهمي كه تعلّق به عموم دارد

  )٢٣۵، ص٨مكاتيب، ج( ". مجري دارنداز قلم ميثاق صادر،
شود   آنچه كه از قلم مبارك صادر مي:اين قلم نشاني از فضل الهي است -۴

فضل "دهند  ادت ميهيكل مبارك بر اين نكته شه.  اي از فضل الهي است نشانه
 وجودش چه قدر بديع كه ،حضرت رب جليل را مالحظه فرما كه چه قدر عظيم است

 خامه ، آفل و انجمن گروه مختلف حافلءاين عبدالبهاء در اين وقت كه شمس سما
 و البتّه )۴۴، ص۶مكاتيب، ج( "...برداشته و روي از كلّ برتافته و به ياد تو مشغول گشته

 چه كه خود ،ح حضرت عبدالبهاء ورقه آزادي در ملكوت ابهي استشكّي نيست كه لو
اين خامه به ياد تو مشغول گشت و اين نامه به نام تو " ،دهند بر اين موضوع گواهي مي
مالحظه نمائي كه اين ,  جان باز كني و به ملكوت جانان نگريةاگر ديد.  صدور يافت

 ترابي ةهي يافت و از اين ظلمتكدخطّ آزادي است كه در ملكوت الهي به آن بار خوا
  )۵٩، ص۵مكاتيب، ج( ".چون به عالم نوراني پرواز نمائي به خلوتگاه حق خواهي شتافت

گمان هر معضلي از مسائل الهيه را بايد از مبين   بي:سؤال از حضرت عبدالبهاء -۵
به  چه كه قلمش ملهم است و خود واقف بر اسرار و رموز الهيه و خود ،منصوص پرسيد
 از ،ي واقعا ي از مسائل الهيه شك و شبهها اگر چنانچه در مسئله" ،دهد آن شهادت مي

 اما هر سؤالي را نبايد ) ١٩٨، ص۶مكاتيب، ج( ".اين اسير زندان فحص و استفسار نمائيد
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 به طرح آن ،مطرح ساخت و ابتدا بايد به آثار الهي رجوع نمود و چون جواب يافت نشد
 مسائلي كه سؤال نموده بودي ابداً فرصت جواب   جمال ابهية بنداي" ،مبادرت نمود

ن عبدالبهاء با جميع اي.  رسد كه در آن صد سؤال هست در هر روز مكاتيبي مي.  نه
س ندارد و مسجون و اسير و از جميع جهات هجوم مشاغل و غوائل كه فرصت تنفّ

اين ... ابش در كلمات موجود  و اين سؤاالت اكثر جو، چه از داخل و چه از خارج،متتابع
اگر چنانچه مشكل .  مسائل جميع در كتب و الواح موجود؛ مراجعه به الواح الهي نمايند

 بدون ، نه اين كه هر نفس آنچه به خاطرش خطور نمايد، آن وقت سؤال كنند،حلّ نشد
/ ٢۵، ص٨مكاتيب، ج( ".مراجعت الواح الهي سؤال جديد نمايد و جواب جديد خواهد

ه هيكل مبارك سؤاالت مطروحه را در همان نامه به اختصار   البتّ)۵۴، ص٩تيب، جمكا
فرمودند  دادند و به مالقات حضوري موكول مي اما گاهي نيز جواب نمي.  اند جواب داده

 شما كه سؤال از مسائل متعدده بود؛ در ةاي حضرت حاجي علي  مكاتيب متعدد"
چگونه قلم عبدالبهاء به تشريح و تلويح و  ،صورتي كه فرصت تحرير يك كلمه نه

اين موقوف بر آن .  به جان عزيزت كه ابداً فرصت نيست.  تصريح اين آيات بپردازد
، ٩مكاتيب، ج( ".وقت ندارم.  واالّ به تحرير ممكن نه،است كه شفاهاً جواب داده شود

  )٢۴٩ص
ور را حتّي از راه  هيكل مبارك بر اسرار قلوب واقف بودند و ام:وقوف بر اسرار -۶

نفس هيكل مبارك .  اي جواب دادند  سفيد را در مرتبهةحتّي نام.  كردند دور مالحظه مي
.  همچه گمان منما كه چيزي مستور و مجهول است و امري غيرمعلوم" ،فرمايند مي

اي نگذاشته از طهران ارسال شد و آنچه  مكتوب ممهور ساده ننگاشته و در آن نقطه
، ۶مكاتيب، ج( ".جواب مرقوم گرديد, اتب و نامق بود و مطلب راقممنوي ضمير ك

 اما غافالن حمل بر غفلت ،فرمايند ه گاه نظر به رأفت كبري ستر مي  البتّ)١٧٧ص
نمايند و  وفايان ناقضان كه بظاهر نزد ياران اظهار ثبوت مي بي, از جمله بالء" ،كنند مي

زنند و گمان دارند كه   بر بنيان الهي ميكنند و تيشه در باطن خفياً ترويج نقض مي
مقصود ايقاظ آن جناب است كه بيدار .  شود عبدالبهاء غافل است و امر بر او مشتبه مي

باشيد كه شخصي در طهران هست كه اآلن پنج شش سال است كه خفياً با ناقضين راه 
كند كه  مياري سكوت د و عبدالبهاء محض ستّنماي دارد و ترويج نقض در سرّ سرّ مي

توهم اشتباه در حقّ , برعكس, او.  شايد متنبه گردد و از اين جفا و خطا دست بردارد
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گمان منما عبدالبهاء بيش ... در كمال مهرباني نصيحت كنيد كه ... نمايد  عبدالبهاء مي
  )٢٣٠-٢٢٩، صص۵مكاتيب، ج (".نداز اين تحمل نمايد زيرا نفوس ديگر نيز در خطر افت

 اگرچه بايد در امور سعي و :كسب رضايت مبارك در اجراي امورلزوم  -٧
رضايت حضرت .  كار انجام نشود و توفيق رفيق نگردد,  اما اگر تأييد نرسد،كوشش كرد

.  هيچ نفسي به سعي خود كاري از پيش نبرَد" ،عبدالبهاء شرط پيشرفت در امور است
  )٣٧، ص٧يب، جمكات( ".عبدالبهاء بايد راضي باشد و امداد نمايد

 ،اما.   هر كسي به خيالي است و هر نفسي در تالشي:اجراي امور به حكمت -٨
برند كه ديگران از آن خبر ندارند و  دادن امور حكمتي را به كار مي طلعت ميثاق در انجام

.  شوند كه كاري انجام شده و توفيقي حاصل شده است فقط در عاقبت كار متوجه مي
من در سعي و كوششم كه "فرمايند  در لوحي مي.  ترقّي نسوان استيكي از آن موارد 

 يعني ، را به عون و عنايت جمال مبارك چنان ترقّي دهم كه كلّ حيران مانندءعالم نسا
عبدالبهاء جميع امور را بحكمت ... در روحانيت و فضائل و كماالت انسانيت و معرفت 

 الحکمة خواهيد گفت ما هذه عاقبت خود شما.  دهد؛ مطمئن باشيد ترتيب مي
  )٣٧-٣۶، صص٧مكاتيب، ج ("̍.العظمي

 آن رؤيا ، اگر توفيق دست دهد و هيكل مبارك در رؤيا رويت شود:رؤياي صادقه -٩
شكر حضرت رب قيوم را كه از موهوم رستي " ،صادقه است و دالّ بر موهبت خداوندي

 صادقه ديدي و عبدالبهاء را  حضرت معلوم در آمدي؛ رؤياي̍و در ظلّ عنايت جمال ابهي
مشاهده نمودي و به خدمت امراهللا قيام كردي؛ قدر اين موهبت بدان و تا جان در بدن 

  )١٨۶، ص٧مكاتيب، ج( ".است شكرانه نما
حضرت عبدالبهاء بعد از آزادي از زندان و عزيمت : قدرت بيان هيكل مبارك -١٠

و خود به اين موضوع گواهي به مصر با قدرت بيان خود نفوس را مجذوب نمودند 
 بلند ̍ شد و آهنگ ملكوت ابهي کلمةاهللابه مجرّد ورود اسكندريه اعالء" ،دهند مي

جميع جرايد مقاالت متعدده نوشته بعضي نهايت ستايش نمودند و بعضي فرياد .  گشت
د و سبب توهين ن افكنَبرآوردند كه ورود اين شخص به اين بالد زلزله بر اركان دي

 زيرا به هر نفسي رسد او را منجذب نمايد و در هر محفلي دم ،و آداب قديم شودقواعد 
نگارد تا بعد چه  بگشايد سبب تصديق منكرين گردد و هنوز جرائد مقاالت مفصله مي
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هواهللا ,  عليهم و عليهن البهاء األبهي،اء و اماء رحمن احب,امريكا"لوحي با عنوان  (".شود
  )"...ون پادشاه مخلوعچ, اي ياران و اماء رحمن

 حضرت عبدالبهاء بعد :مخالفت با حضرت عبدالبهاء اعظم انحراف است -١١
.  كردند  با احترام ذكر مي، كه بعدها ناقض شد،از صعود جمال مبارك نام اخوي خود را

جواب عرائض آن جناب از " ،فرمايند المثل در لوحي خطاب به جناب سمندر مي في
آيات ( ". و حضرات غصنين ابدعين اطهرين انورين ارسال شداهللا االكبر حضرت غصن

 او كمر به مخالفت حضرت عبدالبهاء محكم ببست و چنان قيامي ،  اما)٣٢٩بينات، ص
.  ها را به طلعت ميثاق وارد كرد كرد كه با دشمنان امر همدست شد و انواع بهتان

.   خواندند"مظلوم آفاق"د را حضرت عبدالبهاء در لوحي به اين انحراف او اشاره كرده خو
 را كه در كتاب عهدي "بعد االعظم"اين لوح در جواب شخصي صادر شد كه معناي 

 ،جناب وحيد, اروميه, تبريز"در اين لوح كه مصدر به .  آمده از ايشان سؤال كرده بود
چه انحرافي اعظم از " ،فرمايند  مي، است"حضرت لسان حضور عليه بهاءاهللا األبهي

ر مركز ميثاق است؟  چه انحرافي اعظم از تأليف رسائل شبهات و نشر در آفاق بر تكفي
 اعظم از ضد مركز عهد است؟  چه انحرافي اعظم از افتراء بر عبدالبهاست؟  چه انحرافي

بلكه به جميع قوي مخالفت و , اين انحراف نيست... فاق با اعداي عبدالبهاء است؟  اتّ
  ". چه حكمي دارد"بعد االعظم" ديگر ،اء مظلوم آفاق است و عداوت به عبدالبهءبغضا
, شيراز" حضرت عبدالبهاء در لوحي با عنوان :جواب سؤال قبل از وصول آن -١٢

 "... آن جناب رسيدة هواهللا اي ثابت بر پيمان نام،جناب بشيرالهي عليه بهاءاهللا االبهي
وي سؤال به آن جواب  محتةدهند كه چگونه قبل از وصول نام به تفصيل توضيح مي

اين مكتوب در پانزدهم رمضان رسيد و جواب در بيست و يكم شعبان ارسال "اند  داده
ه تا به حال روز قبل از وصول سؤال بود؛ البتّ يعني صدور جواب بيست وچهار ،گرديد

 .  مباركه مقارن وصول جواب به آنجا استةالحقيقه وصول سؤال به بقع في.  رسيده است
  در نهم شعبان از شيراز .لک آليٌة باهرٌة و عبرٌة وافرٌة للمتفّرسيناّن في ذ

فاصله .  مكتوب شما صادر و در بيست و يكم شعبان از اينجا جواب ارسال شده است
شود و جناب   آن است كه جواب مرقوم ميبجهةدوازده روز است و اين دوازده روز نيز 

ل و شواغل ارسال اجوبه بعد از تحرير چند نمايند و از كثرت غوائ ميرزا منير مرقوم مي
ت مالحظه نمائيد يوم صدور سؤال از شيراز جواب از پس چون بدقّ...  شودروز تأخير مي
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اگر انصاف باشد همين برهان .  انّ هذا لهو الحقّ المعلوم.  بقعه مباركه ارسال شده است
واب ثاني صادر  دوباره ج،الخصوص كه جواب اول صادر شده بود  علي،كفايت است

  ".اين جواب ثاني مقارن سؤال ثاني است.  گشت
هيكل مبارك در هر موردي مثل :  تحمل بالياةحضرت عبدالبهاء نمون -١٣

از " ،آموزند  تحمل بالها را نيز ميةي نحو، حتّاعالي اهل بهاء و سرمشق ياران وفادارند
پايان نمايند و مانند  بيفضل خداوند مهربان اميدوار است كه ياران مقاومت مصائب 

 از هيچ بالئي نلغزند و به هيچ ،عبدالبهاء در هر دمي دل و جان فداي جانان كنند
 در هنگام ) ١٣٧، ص٣منتخبات مكاتيب، ج( ".مصيبتي نلرزند و صمت و سكون نپسندند

 البتّه هر ،نزول باليا اگر به حضرت عبدالبهاء انديشه شود و حضرتش در نظر آيد
ل و تحم.   عبدالبهاء معلوم و مشهوداتت در نزدمشقّزحمات و " ،ن گرددمشكلي آسا

قدري در باليا و مصائب عبدالبهاء تفكّر نما؛ هر .  اصطبار الزم و صبر و قرار واجب
,  زيرا بعد از صعود آن دلبر مهربان،مشكلي آسان گردد و هر جفائي مثل وفا ديده شود

   زماني كه عبدي).١۵٢-١۵١، صص٣مكاتيب، جمنتخبات  (".نفَس راحتي بر كلّ حرام
ي از خود زنند و او را به تأس  هيكل مبارك خود را مثال مي،گردد اتش مضاعف ميمشقّ

 از صدمات شديده و امتحانات عظيمه كه بر شما وارد گشته نهايت " ،فرمايند دعوت مي
ز زمان طفوليت تأسي به عبدالبهاء كن مالحظه نما كه ا.  حزن و كدورت حاصل گرديد

ا است و بر اين ة او چهل سال حبس عكّيك بلي.  تا نهايت در باليا و محن شديده بوده
 ".نمود قياس كن؛ لكن هميشه صبور و شكور بود و اين باليا را بنهايت سرور تحمل مي

  )١۵٣، ص٣منتخبات مكاتيب، ج(
ت عبدالبهاء ايم كه حضر  بسيار ديده و شنيده:حضرت عبدالبهاء مثل اعلي -١۴

اما اين   .مثل اعالي امر بهاء هستند و بايد از ايشان تبعيت نمود يا بايد چون ايشان بود
 هجوم باليا در ارض اقدس به ةكالم را از خود آن حضرت نيز بشنويم كه در بحبوح

 مباركه نداشته باشيد ةد به حوادث بقعاي ياران الهي شما تقي" ،فرمايند ياران توصيه مي
شما به كار خود مشغول شويد و به ... آنچه واقع شود خير است .  بدا ً تفكّر نكنيدو ا

لق و خوي عبدالبهاء تربيت نمائيد و بشارت ملكوت هدايت خلق پردازيد و نفوس را به خُ
و در محبت الهي و تعلّق به عبدالبهاء هر بال و مصيبتي را قبول ... ابهي به خلق برسانيد 

 كنيد و صبر بر مالمت اهل جفا؛ پيروي عبدالبهاء نمائيد و ءماتت اعدانمائيد؛ تحمل ش
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-١٢۶، صص۴مكاتيب، ج( "... كنيد̍در هر دمي آرزوي جانفشاني در سبيل جمال ابهي
١٢٧( 

  
  آرزوهاي حضرت عبدالبهاء

اي كه اميدوار است رجايش  اي را از درگاه خداوند خواسته هر نفسي را آرزويي است و هر بنده
 نظر به ، هنوز فرود نيامده، به اجابت مواليش گردد و دستش چون به ساحت حق دراز شودمقرون

اما آرزوهاي حضرت عبدالبهاء با بندگان .  ق يافته باشد عبد تحقّ آرزوي،فضل بيكران حضرتش
 ، نه تفريح و تفرّج آرزو كند، نه آسايش جهان را طلبد،نه مال و منال دنيا را خواهد.  متفاوت است

 اما عجبا كه ،بلكه آرزوي او در عوالم روحاني است.  ها دارد و نه اميدي به ساختن قصرها و كاخ
هر يك .  گويد كه اينها آرزوي اوست و اميد دارد كه اين آرزوها برآورده گردد به لسان بندگان مي

.  رآورده گردنداز اين آرزوها راهنمايي است براي ما كه در تحقّق آنها  از جان و دل بكوشيم تا ب
  :پردازيم طلبيم و به ذكر اين آرزوها مي از قلمش عون و مدد مي

يكي از بزرگترين آرزوهاي حضرت : تزيين هياكل انساني به خلعت رحماني -١
گشتگان است و راهنمايي گمراهان تا مگر بندگان خداوند به صراط  عبدالبهاء هدايت گم

نهايت آمال و آرزوي اين عبد اين " ، را بيابندمستقيم راه يابند و طريق ورود به ملكوت
است كه هياكل انساني به خلعت رحماني مزين گردد و قلوب به نور هدايت كبري 

    )۴١، ص٨مكاتيب، ج( ".روشن شود
 مجهودات حضرت عبدالبهاء در سراسر عمر مبارك :اشراق شمس حقيقت -٢

در .  ر آن بهره و نصيب برندبراي اشراق شمس حقيقت بود تا كه جملگي از پرتو انوا
عبدالبهاء را سرور و فرحي جز انتشار انوار "فرمايند  لوحي خطاب به احباي ارض ق مي

، ٨مكاتيب، ج( ".صبح احديت نه و آرزوئي بغير از پرتو اشراق شمس حقيقت نيست
   )۶٣ص
 در .  قبالً در مورد عبوديت و خدمت به كالم مركز ميثاق اشاره شد:خدمت احباء -٣

اين عبد را منتها آرزو اين است كه در "فرمايند  اينجا آن را منتها آرزوي خود بيان مي
خدمت دوستان جمال ابهي خادم صادق گردم و چاكر موافق؛ شب و روز دامن خدمت بر 

قامتي كه در خدمت دوستان خميده نگردد خشب .   وجود ثمر برمةكمر زنم و از شجر
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 ".ت ياران منحني نشود اعجاز نخل خاويه استحمل مشقّ كه در تمسنّده است و قدي
   )٧٩، ص٨مكاتيب، ج(
 حضرت عبدالبهاء در موارد مختلف به شهادت :جانفشاني در ميدان قرباني -۴

مثالً .  كنند كه همراه و همگام آنان باشند خورند و آرزو مي نثار غبطه مي احباي جان
اهللا  گويند و به شرح شهادت جناب روح خن ميوقتي در لوحي از الواح درباره سرّ فدا س

 احباء را به ،  لذا".يا ليت كنت معه فافوز فوزاً عظيما"كنند كه   آرزو مي،مي پردازند
اي فرخنده رخي كه به خون شهادت گلگون گردد و اي "كنند كه  جانفشاني دعوت مي

آستان جمال ابهي نهايت آمال اين عبد .  مبارك گردني كه در سبيلش اسير زنجير شود
جانفشاني در ميدان قرباني و البهاء علي كلّ من انفق روحه و سرع الي مشهد الفدا في 

  اين آرزو را در لوح ديگري كه  شهادت جناب )٨٨، ص٨مكاتيب، ج (".سبيل اهللا
عبدالبهاء بنهايت آمال آرزوي "اند  محمدجعفر صباغ در آن ذكر شده نيز عنوان فرموده

 و )٢١، ص٩مكاتيب، ج( ".ايد و مشتاق زخم شمير در سبيل نير منير استآن تير نم
شوند و آرزوي او  آواز مي  ايشان با او هم،نمايد زماني كه يكي از ياران تمنّاي شهادت مي

خلوص نيت و خواهش شهادت سزاوار ستايش .   شما رسيدنامة"دانند  را آرزوي خود مي
شكر كن خدا را كه چنين روش و .  ت است خود عين شهاد،ولي اين حالت.  است

سلوكي داري و چنين انجذاب آسماني در دل حاصل نموده و به چنين حالت خوشي 
اميدواريم كه هر دو به آن .  اين آرزوي تو اعظم آرزوي عبدالبهاء است.  موفّق گشتي
  ) ١٢۴ياران پارسي، ص( ".موفّق شويم

كنيم كه حضرت عبدالبهاء توصيه  زيارت مي در الواح متعدده :ممتاز بودن احباء -۵
فرمايند كه احباء بايد از جميع ممتاز باشند و در اين لوح آن را به صورت آرزو براي  مي

به درگاه جمال مبارك عجز و البه نمودم و تضرّع و "كنند  دو تن از احباب مطرح مي
ز نمايد و بر امر زاري كردم كه شما را به فضل و جود خويش از بيگانه و خويش ممتا

اميدم چنان است كه به آن مؤيد و .  اين آرزوي عبدالبهاء است... مستقيم و ثابت بدارد 
  ) ٨٣، ص٨مكاتيب، ج( ".موفّق گرديد

 عمري تالش و كوشش و صبر و :وصول احباء به اعلي افق كماالت معنوي -۶
 به مراتب عاليه بردباري در هدايت بندگان حضرت باري فقط براي آن است كه بندگان

 بايد كه اين آرزو هيكل مبارك را ،صعود نمايند و در اين ميان آنها كه ايمان آوردند
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از فيض حضرت ايزد پاك شما را دلي تابناك خواهم و  "برآورده سازند كه فرمودند 
 جاني لطيف و رواني منير جويم و آرزوي دل و جان آن است كه در اين سبيل طي

 فضائل انسانيه واصل گرديد تا و ذروة به اعلي افق كماالت معنويه مراتب وجود نموده
.  سائر مردم مشاهده كنند كه بندگان حضرت دوست چگونه روشن و درخشنده و تابانند

 ) ٨٠ياران پارسي، ص (".اين است نهايت آمال؛ اين است اعظم موهبت حضرت ذوالجالل
عبدالبهاء را  " بقوله االحلي ، را اثري و ثمريو البد بر اين است كه اين اعتالء و ارتقاء

نهايت آرزو ترقّي روحاني و انجذابات وجداني احباي رحماني است و به هر وسيله آنان را 
كامراني طلبم تا هر يك در اين بهشت برين گلي معطّر گردد و به روايح طيبه تزيين 

اندازه موفّق  ابيد و به قوتي بياميدم چنين است كه به فضل نور مبين روحي تازه ي.  يابد
  )  ١٧٢ياران پارسي، ص( ".شويد
اند كه احباء شادمان   هيكل مبارك همواره مشتاق بوده:جشن و سرور احباء -٧

اين مسجون را "در لوحي آن را به صورت آرزو بيان كنند .  باشند و از قيد غمها آزاد
ن مسرّت مهيا سازند؛ در نهايت آرزو آن است كه دوستان بزم محبت بيارايند و جش

شادماني به موهبت يزداني كامراني كنند و بفضل رب غفور محفل فرح و سرور مهيا 
سازند؛ عود و رود ساز كنند و به آهنگ تسبيح و تقديس دمساز گردند؛ هر روز عيش 

 ) ١٨٣، ص٨كاتيب، جم (". بديعي آغاز نمايندةاهللا نشئ ت ساز كنند و به باده محبروحاني
گذارند تا به لوحي يا مكتوبي دلي را شاد  براي تسرير خاطر احباء حتّي كارها را زمين مي

 ةنفس  چند نامه بواسط هواهللا  اي زائر مشكين"بدارند و آرزوي سرور احباء را بيان كنند 
حال شما گريه و زاري .  شما مرقوم گرديد و با وجود عدم فرصت بدون مهلت نگاشتم

كارهاي .  چاره جز نوشتن نه.  ناب آقاي ميرزا حيدرعلي را شفيع كرديدفرموديد و ج
 ،خود را گذاشته و به تحرير اين نامه پرداخته؛ قاعده اين است كه نامه غائبانه صدور يابد

به .  به شخص حاضر كسي تحريري ننگارد مگر اين كه شما بفرماييد من حاضر غائبم
اين بيان من باب مزاح است .  فرستمت  ميبينمت عيان و سالمي قول شيخ حافظ مي

واالّ آنچه سبب سرور ياران است منتهي آرزوي عبدالبهاء است و عليك البهاء االبهي 
   ) ٢٧۵ياران پارسي، ص( "ع ع
 از قلم مركز ميثاق مكرّرا ً در مورد لزوم حصول وحدت :وحدت شمل اهل بهاء -٨

در موردي نيز اين توصيه را به .  تدر جمع اهل بهاء بيانات مباركه صادر شده اس
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اين زنداني را آرزو چنان كه در ميان ياران دو عنوان "فرمايند  صورت آرزو مطرح مي
د؛ زيرا كلّ امواج يك بحرند و  مانَنماند؛ كليمي و فرقاني گفته نشود؛ عنوان واحد بهائي

هور و چه خوش بودي اگر شرق و غرب به يك نام و عنوان مش... گلهاي يك چمن 
مكاتيب، ( ".معروف گرديدي تا وحدت عالم انساني مانند آفتاب بر باختر و خاور بدرخشد

 ،  وقتي كه بدانيم از آرزوهاي هيكل مبارك الفت و محبت بين احباء است)١٢٨، ص۴ج
نهايت آرزوي قلب الفت و محبت بين "جميع در اين امر خير خواهيم كوشيد كه فرمود 

  )  ١٧١ياران پارسي، ص( ". چنان است كه تو در اين امر خير بكوشياميدم.  احباء است
نظر عنايت هيكل مبارك به شهداء و بازماندگان : شادماني بازماندگان شهداء -٩

آرزوي هيكل مبارك آن است همانطور كه احباء .  آنها در الواح و آثار زيارت شده است
اي داشته باشند و از آن شادماني  هره بازماندگان شهداء نيز از اين سرور ب،شادمانند
از خبر راحت و خوشي .  اي ياران وقت شادماني است و هنگام مسرّت وجداني"نصيبي 

نهايت آرزوي .  نهايت فرح و مسرّت حاصل گرديد و مسرّت بازماندگان شهداي الهي بي
من آرزوي خدمت آنان نمايم و .  عبدالبهاء خوشي و سرور بازماندگان شهدا است

 ".منتهاي آمالم اين كه كاري از دست بر آيد كه سبب راحت و آسايش آنان گردد
  ) ١٩٠، ص٨مكاتيب، ج(

 جناب صدرالصدور با تشكيل درس تبليغ موجب سرور :تشكيل درس تبليغ -١٠
 به ، اما با صعود خويش هيكل اطهر را مستغرق در بحر احزان ساخت،هيكل اطهر شد

ي قلب هيكل مبارك ا با تداوم كالس مزبور موجب تسلّتطوري كه جايگزيني طلبيدند 
عبدالبهاء را آرزو " اين آرزو را با جناب نعيم در ميان گذاشتند و به او فرمودند ،لذا.  شود

و مقصد چنان كه اين تاج را بر سر تو گذارد تا در محلّ آن بزرگوار نوجوانان را درس 
 نورسيدگان ملكوت ، آيات و اخبار بنمائيتبليغ دهي و حجت و برهان بياموزي و دليل و

  )  ٢٣٧، ص٨مكاتيب، ج( ".ابهي را تربيت كني و به فيض مأل اعلي نشو و نما بخشي
اند و  ر به ايران داشتهل به سف حضرت عبدالبهاء مي:مالقات با احباي ايران -١١

 لذا ،ناس نمايداما اين سفر ممكن بود ايجاد اضطراب در .  اند ذكري از آن به ميان آورده
 ،الحمدهللا قلوب مرتبط است و نفوس منجذب"فرمايند  در مقامي مي.  صرف نظر كردند

لهذا عموم ياران الهي نهايت اشتياق به مالقات دارند و ديدار كلّ منوط به آمدن طهران 
هاي كين در   زيرا غراب، ورود من سبب اضطراب گردد،اما در اين اوقات انقالب.  است
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لهذا با كمال اشتياق از حضور در اين ايام .  ي چنينا و مفسدان منتظر بهانهكمينند 
.  ولي اگر به حقيقت نگري من همواره يار و نديمم و همدم و همنشين.  نمايم اعتذار مي

هر محفلي كه به ذكر .   به جان نزديك و به دل انيس و مونس قديم،اگر بجسم دورم
ه جان و دل عبدالبهاء حاضر ، البتّت محبت الفت نمايندحق آراسته گردد و ياران در نهاي

 و ) ٢٨٢، ص٩مكاتيب، ج (".است و در آن وجد و سرور سهيم و شريك و غائب و زائر
 "فرمايند كه قلب ايشان در شرق است  زماني كه عازم سفر امريك بودند بالصراحه مي

انم به ياد ياران  زيرا مطلع شمس حقيقت است و جان و وجد،قلب من در شرق است
در ايام مصائب و باليا ياران شرق جانفشاني نمودند و .  الهي در ايران خشنود و شادمان

 هيچ صبحي راحت نجستند و هيچ شامي آرام ،تحمل هر صدمه و بالئي كردند
 ولي چون موانع مجبره در ،لهذا آرزوي عبدالبهاء لقاي ياران ايران است... نخواستند 

  )  ١٨١-١٨٠، صص۵مكاتيب، ج( ".نمايد ز خاور به باختر سفر مي لهذا ا،ميان
 كه ، اين آرزوي ديدار مختص احباي ايران نيست:مالقات با جميع احباء -١٢

 ميل مولي به ديدار او نيز هست ،هر كس مهر عبدالبهاء در دل دارد.  تفاوتي در ميان نه
از شما طالب ديدارم و اميدوارم كه من بيش .  اي ياران آرزوي ديدار داريد "كه فرمود 

 آن سرو بهشتي در آئيم و يكديگر را بنوازيم و همدم و همراز شويم و آهنگ ةدر ساي
  ) ١٢۵ياران پارسي، ص( ".خوشي بنوازيم

اي نيست كه حضرت عبدالبهاء نداي به ملكوت را   شبهه:اهللا نداي به ملكوت -١٣
 اما باز ،و كليساها به اعالن امراهللا پرداختندبلند فرمودند و در ممالك غربيه در كنائس 

 وقتي كه آنها را به سفر به جزائر ،اي غرب خطاب به احبهاي تبليغي هم در الواح نقشه
شد كه پاي پياده  اي كاش از براي من ميسر مي "فرمايند   مي،خوانند پاسيفيك فرا مي

ان در شهرها و دهات و كوه و زن نمودم و نعره ولو بكمال فقر به آن صفحات مسافرت مي
ولي حال از براي من .  نمودم گفتم و ترويج تعاليم الهي مي بيابان و دريا يابهاءاالبهي مي

  در بياني ديگر اين آرزو )٢٢، ص٣مكاتيب، ج( ". لهذا در حسرتي عظيم هستم،ر نهسمي
ست و اين اهللا ا بدان اعظم خدمت نداي به ملكوت"دانند  را حيات دل و جان خود مي

لهذا به اين خدمت .  منصب عظيم را اگر جميع عالم جمع شوند از انسان سلب نتوانند
عظيم تشبث نما كه عزّتش ابدي است و بقايش سرمدي و اين است صفت عبدالبهاء و 
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منتخبات ( ".اين است منتهي آرزوي عبدالبهاء و اين است حيات دل و جان عبدالبهاء
   ) ١۵٣، ص٣مكاتيب، ج

الجنود براي نجات اهل عالم آمد و جان فدا كرد و   رب:اتّساع نطاق امراهللا -١۴
مركز ميثاقش نيز به او تأسي فرمود و سپس يارانش را هدايت كرد كه همان طريق را 
در پيش گيرند و از او بياموزند كه چگونه نداي ظهور را به دور و نزديك برسانند تا امر 

فرمايند  اي امريكا ميخطاب به احب.   ظلّ آن وارد شوندمبارك جهانگير گردد و كل در
.  قيت شما زلزله در آفاق اندازدموفّاميدوارم كه بزودي .  قيت شما حال معلوم نهموفّ"

ق و ز موفّ امريك در سائر قطعات عالم نياء را آرزو چنان است كه مثل خطّة عبدالبه،لهذا
ة  غرب رسانيد و در جميع قطعات خمسيعني صيت امراهللا را به شرق و.  مؤيد شويد

٢٠، ص٣مكاتيب، ج( ".الجنود دهيد عالم بشارت به ظهور ملكوت رب  (  
 از جمله مواردي را كه حضرت عبدالبهاء بسيار :مشاركت در بناي مدارس -١۵

لذا بناي .  اءل فرزندان احبدادند بناي مدرسه بود و اشتغال به تحصي اهميت مي
در .  دانستند و ميل داشتند در بناي آن شركت نمايند  عظيم ميخانه را خدمتي مكتب

فس كوشيديد و در خدمت امر مبارك بالنّ... "فرمايند  يك مورد اين تمايل را اظهار مي
قسم به .  خانه بنفس نفيس كار كرديد دامن همت كمر زديد و در اشكول و بناء مكتب

 ةفس در زمربتّه اگر حاضر بودم بالنّم و النماي جمال قدم كه من آرزوي اين خدمت مي
نمودم و اين را سبب نورانيت وجه  كشي مي كردم و خاك نمودم و كار مي شما خدمت مي

  )  ١٢۵، ص٣منتخبات مكاتيب، ج( ".شمردم در ملكوت ابهي مي
 در بسياري از آثار حضرت عبدالبهاء :آرزوي ممتاز شدن مدارس بهائي -١۶

.  ء بايد ممتاز از ديگران باشند و مدارسشان بهتر از ساير مدارساند كه احبا تأكيد فرموده
 نبايد به مدارس ديگر بروند چه كه وهن بر ءاند كه بنات احبفرماي حتّي در لوحي مي

فرمايند كه آن   تربيت اين آرزو را مطرح ميةدر لوحي در مورد مدرس.  امراهللا است
بر جميع ياران الهي .  اهميت دارد مدرسه تربيت نهايت ةمسئل"مدرسه ممتاز شود 

ي است كه ياران ا اين اول مدرسه.  فرض قطعي است كه به آن مدرسه خدمت نمايند
مسامحه و .  ق به ياران دارددانند كه تعلّ در ايران تأسيس نمودند و جميع اقوام مي

 است مختصر اين است آرزوي اين عبد چنان... مساهله در امور آن توهين امراهللا است 
كه آن مدرسه به تدريج از جميع مدارس عالم ممتاز گردد؛ ديگر مالحظه فرمائيد كه چه 
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 فرصت ،هواهللا اي ثابت بر پيمان نامه شما رسيد"لوحي با مطلع  (".قدر اهميت دارد
    "...جواب مفصل نيست

 حضرت عبدالبهاء در اسفار غرب به تبليغ امراهللا :استماع نداي احباي الهي -١٧
اء خواستند كه آهنگ بديع جعت از احبپرداختند و نفوس خفته را بيدار نمودند و بعد از مرا

عبدالبهاء در سنين متواليات به جميع جهات غرب رفته و "را بلند كنند تا ايشان بشنوند 
اي الهي آهنگ د احبزنان تبليغ امراهللا نموده؛ حال باي در جميع محافل و مجامع نعره

.  ند و در شرق و غرب به تهليل و تكبير پردازند و عبدالبهاء استماع نمايدبديع بلند كن
  ) ۶٩، ص۵منتخبات مكاتيب، ج( "...اي اين عبد از درگاه احديتت آمال و تمنّاين است نهاي

 حضرت عبدالبهاء عليرغم ضيق وقت و كثرت :مكاتبه با يكايك ياران -١٨
 حتّي گاهي كه بعضي از ،تبه داشته باشنداء مكاتك احب مشاغل مشتاق بودند كه با تك

 "رسد  كردند كه چرا خبري از او نمي  حضرت عبدالبهاء سؤال مي،نوشتند آنها نامه نمي
اي بي سر و سامان  مدتي است كه از شما خبري نرسيده و حال آن كه قرار چنين بود 

 اين از ، حاصلاگر در جواب تأخيري يا فتوري.  ي هستي نامه بنگاريا كه در هر نقطه
 اشتياق ، اما) ۴٣، ص٨مكاتيب، ج( ".كثرت مشاغل و غوائل و مهالك و مصائب است

 زيرا فرصتي در كار نبود كه به اين ،تك ياران امري محال بود ايشان به مكاتبه با تك
عبدالبهاء را آرزو چنان "فرمايند  امر اختصاص دهند و خود هيكل مبارك آن را بيان مي

ي مرقوم نمايد ولي جمال ا  از احباء الهي و اماء رحماني فرداً فرداً نامهكه به هر يك
 ،مبارك شاهد حال است كه ابداً فرصت نيست و اين قضيه در اين ايام ممتنع و محال

شود و مقصد ظهور انعطافات وجدانيه است و روابط روحانيه  لهذا جمعاً مكتوبي مرقوم مي
رود و شما نيز   لهذا به يك نامه اكتفا مي،ارش بيان ممكنو اين را جمعاً و تفريقاً به نگ

  و براي آن كه مبادا گمان رود كه 4)٢١٣-٢١٢، صص٧مكاتيب، ج( ".بايد قناعت نمائيد
 "سمي حضرت مقصود" خطاب به ،اء استكردن احب ننوشتن نامه دالّ بر فراموش

اگر در صدور نامه .  اموش نمايد گمان منما كه اين زنداني ياران رباني را فر"فرمايند  مي
واالّ عبدالبهاء را آرزو چنان كه به .   اين از حصول موانع مجبره موفوره است،قصور گردد

 )٢٣۵، ص٧مكاتيب، ج( ".ياران هر دم نامه نگارد و به يادر روي و خويشان پردازد

                                                 
  . كتاب ياران پارسي نيز مندرج است٢٣۶ ة مضمون مشابه در صفح ۴
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  مكاتبات با احباء

 اين باب در آثار حضرت عبدالبهاء بسيار چون ذكري از مكاتبات با احباء به ميان آمد و سخن در
قلم مبارك هميشه در كار بود و شديداً فعال .  گردد  لذا در اين باب نيز نكاتي چند مذكور مي،است

 اما محبت ياران خامه و مداد را به حركت در ،آنچنان كه گاه انگشتان خسته و ناالن بودند
 مكاتيب اينك به اين عباد رسيده كه راهنماي آورد و نتيجه آن شد كه كثيري از الواح و مي

پس بايد نكاتي چند نيز در اين باب .  بندگان است و جوابگوي اشتياق قلب مشتاقان و دلدادگان
  :گفت كه آن سلطان وفا چه كرد و با احباء چگونه راز دل بيان نمود

ادر مي شد گاه آنقدر از قلم مبارك الواح و مكاتيب ص: از كار افتادن انگشتان -١
 مهتزّه از ة متحرّكةاي ورق "شد   آزار ميةگشت و قلم ماي حس مي كه انگشتان دست بي

 ،اهللا  اصابع از كثرت تحرير از كار و حركت افتاده؛ قلم حكم نوك خاري يافته نفحات
، ۵مكاتيب، ج( ".تحرير اين ورقه مشغولم مداد و دوات قريب تمامي است؛ با وجود اين به

 اما وفاي هيكل اطهر باعث ،ن كه انگشتان و ساعد خسته و فرسوده هستند  با آ)۴٢ص
 حتّي اگر كوتاه و ،شود كه اعتنايي ننمايد و مكتوب را بنويسد و به انتهي رساند مي

ولي از .  جناب درويش اآلن حاضر و خواهش نگارش اين رقيمه نمودند" ،مختصر باشد
با وجود اين .  اند  حال ديگر به فرياد آمده. بامداد اين خامه و مداد را اشتغال است

 ".خواهش آقا درويش خامه را به حركت آورد و اصال ً اعتنائي به انامل و دو ساعد نشد
اي دوست حقيقي  "نهند   اما ضعف انگشتان را نيز وقعي نمي)١۴۴، ص۶مكاتيب، ج(

ياران پارسي، ( ". با وجود اين به تحرير پرداختم،اصابع از ضعف سفر پرارتعاش است
  )  ۶٧ص
 ارتباط قلبي حضرت عبدالبهاء با بندگان آنقدر زياد :ياد احباء رفع خستگي كند -٢

كنند و در ميدان   خستگي را فراموش مي،افتند و قوي است كه چون به ياد ياران مي
اي مقرّب درگاه گبرياء  بعد از غروب است و انامل  "دارند  تحرير قلم را به جوالن وامي

با وجود اين چون به ياد تو .  بدالبهاء از كثرت تحرير چون اسب خسته از كثرت حروبع
،  چست وچاالك گشت و جوالن در ميدان نمود، خستگي زائل شد، تعب رفت،پرداخت

اين نيست االّ از پرتو فيوضات و عنايت .  ت آسايش جان گرديدزحمت راحت شد و مشقّ
چنين ارتباطي در قلوب افكند و چنين انشراحي در ائه الفدا كه  الحبجمال قدم روحي
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باري چه نگارم كه بيان وجدان .  صدور كه خستگي آزادگي آرد و درماندگي آسودگي
اينقدر بدان كه در آستان مقدس به ياد ياران .  نمايم و حالت انجذاب دل و جان نگارم

 و گاه ) ١٨٣، ص٩مكاتيب، ج( ".چنان در جذب و ولهم كه وصف نتوانم و شرح ندهم
چون قلم به ذكر ايشان مشغول شد از "شدت محبت ياران سبب لرزش دستان شود 

    )٨٢ياران پارسي، ص (".هيجان محبت اصابع به ارتعاش آمد
 قلم و ، انگشتان مانده، تن و جان خسته،رسد  روز به آخر مي:استفاده از مزاح -٣

 اما ،تاب  روان از غوائل و مشاغل بي،خوابها از كثرت بيداري طالب   چشم،مداد درمانده
 اي مهدي "نگارد تا دل حبيبي را شاد نمايد  موالي اهل بهاء به زبان طنز مكتوب را مي

 عبدالبهاء از بامداد تا به حال در ةياران  روز تمام شد و آفتاب دم غروب است و خام
 اسب تازي بودم و يا خورد كه اگر دهد و قسم مي حال ديگر جواب نمي.  ركوع و سجود
از براي خاطر خدا .  داشتم  حال از پا افتاده بودم و سر از سجود بر نمي،سمند تركمني

 اين جناب آقا ميرزا ، اي خامه،گويم من مي.  دست از من بدار واالّ زار زار گريه كنم
 ، فتور ميار،از خدا بترس.  مهدي يزدي است و خاطرش نزد عبدالبهاء بسيار عزيز است

 ، رسم محبت آشكار نما، بيان اشتياق كن، اين ورق را رشك باغ ارم كن،سر بسپار
واالّ به ضرب .  خواهي بكن آن وقت هر چه مي.  اندكي تقرير نما،قدري تحرير كن

ركتازي كني و گوشت و استخوان نذر ن ترا جوالن دهم كه تا دم صبح تُتازيانه چنا
تابي در  را شنيد با حال شكسته و خسته و بيقلم چون سطوت خطاب .  جانبازي نمائي

اين است سرگذشت عبدالبهاء دم غروب آفتاب از .  تكاپو آمد و تا آخر ورق جوالن نمود
   ) ، رديف الف، باب دهم۵مائدة آسماني، ج( ".افق دنيا

دانند كه كثرت امور حضرت عبدالبهاء را از  كل مي: اعتراف به قصور و نفي آن -۴
 وقتي كه قصد عزيمت ،المثل في.  داشت نچه كه به آن ميل داشتند باز ميپرداختن به آ

يا شقيقتي "گردد   همين موانع حائل مي، عليا را دارندةجهت ديدار با حضرت ورق
خواستم كه اين چند  مي.  شب و روز به ياد شما هستم... الرّوحيه و شفيقتي الوجدانيه 

زيرا .   كثرت مشاغل و متاعب فرصت نداداما.  روز محض ديدن شما به حيفا بيايم
.  خواهم روانه نمايم و هر يك يك طومار اسماء مرقوم نموده بودند مسافرين را مي

  با اين حال به قصور خود در )١٧خانم، ص بهائيه( "...الحمدهللا جميع را مرقوم نمودم
رير تقصير واقع و اي منادي پيمان  عبدالبهاء را در تحرير و تق "تحرير اذعان مينمايند 
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، ٩مكاتيب، ج( ".ه ياران معذور دارند و به قبول عذر مسرور نمايندالبتّ.  ر حاصلمانع كثي
عبدالبهاء هر چند در تحرير نامه قصور و فتور نمايد " و در كالمي ديگر است )١٨۵ص

 آباد مسرور و از اي نجف به جان و دل از احبزيرا مجال ندارد و حوادث فرصت ندهد ولي
  اما در لوحي نيز نفي اين قصور در )٢۶۴، ص٩مكاتيب، ج( ".رب غفور فيض موفور طلبد

جناب آقا سيد آقا نامه "فرمايند كه جبران قصور در تحرير باشد  انجذابات وجداني مي
 يگانه به هريك ةنگاشته و نگارش مكاتيب متعدده خواهش نموده و من ابدا ً فرصت نام

با وجود اين محض خواهش ايشان اين نامه مرقوم گرديد تا بدانيد ... از دوستان ندارم 
در هر صورت آنچه بايد و شايد محبت و ... كه قلب منجذب به محبت احباء الهي است 

  ) ٢٧۵، ص٩مكاتيب، ج( ".الحمدهللا در آن قصور نه.  مهرباني است و انجذاب وجداني
 كه حزن را از خاطري بزدايد و خطّ مبارك توانَد: نوشتن نامه به خطّ خودشان -۵

  خويش نگاشتم تا از اندوه و تشويش اين نامه به خطّ"اندوه را از قلبي براند كه فرمود 
اي دوستان " چه كه اثر قلم مبارك سبب انبساط گردد )١۴١ياران پارسي، ص( ".برهي

د و خواهش  درگاه الهي نيز ياد شما نموةدر نزد اين بند... جاني عبدالبهاء جناب زائر 
 )١٩١ياران پارسي، ص( ".تحري اين سطور كرد تا سبب انشراح صدور گردد

 
  از خود با چه عناويني ياد مي كنند؟

 ،همگان دانند كه هيكل مبارك از آن همه القاب و نعوت كه مواليشان به ايشان عنايت فرمود
نخوانند و آن را سبب عزّت عبدالبهاء را برگزيدند و از همه خواستند جز به اين عنوان ايشان را 

 ،اء از قلم مبارك صادر شده كه خطاب به احباما در الواحي.  ابديه و منتهي آمال خود دانستند
تواند   مي،وار  اگرچه به طور فهرست،اند كه ذكر آنها عناوين ديگري را نيز در مورد خود ذكر فرموده

  :سرمشقي براي عباد باشد كه خود را چگونه بخوانند
   ذره فانيه؛)١۴۴، ص٩مكاتيب، ج( 
 كمترين خادم ،)١١۶(  اين مشت استخوان،)٩٨( نوا  بي،)٩۴(  عبد چاكر الحق)٨در مكاتيب، ج(

 ة اين گمگشتگان بادي،)١۵١(  اين زنداني،)١۴۵(  اين پرقصور،)١٣۵( ياران جمال ابهي
 ،)١٨٨(ين غريق بحر فنا  ا،)١٨١( اين گمنام ، اين مظلوم،)١٨٠ ( اين مسجون،)١٧٠ (اهللا محبت

 اين ،)٢٢٢( گنهكار ة اين بند،)٢١٧ (االمتحان  ميزان،)٢١١ (توشه  بية اين پش،)٢٠٢( بند اين قلعه
  ؛ )٢٣٠(عبد حزين 
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 ة اين سرگشت،)٩١(  اين بي سر و پا،)۶٠(  اين مشتاق،)٢٣(  اين عبد حقير)۵در مكاتيب، ج(
  ؛)١٧٧(  اين اسير،)١۶٠( اره اين آو،)١١١ (سودايي و اين سرمست جام الهي

 اين عبد ،)١٨۵ ( اين عبد ضعيف،)١٨٣ ( اين عبد بهاء،)٣۴( عبدالبهاء مظلوم عالم )٧در مكاتيب، ج(
   ؛)٢٣٣ (ممتحن

 عبد ،)٨٨ (اهللا  غزال صحراي محبت، ذكرة حمام، بلبل وفا،)٨۶( اين عبد فاني )۶در مكاتيب، ج(
  ؛)١۵٩( منصوص

  )٢٠٩(ن مرغ ناتوان  اي)٣منتخبات مكاتيب، ج(
 درگاه ة اين بند،)٢۶٠ ( اين اسير زندان،)٢٢٩ ( بهاءة اين بند،)٢٢٧( خدا ةاين بند) ياران پارسي(

 .)١٩١(الهي 
 

  بعضي موارد متفرّقه در مورد حضرت عبدالبهاء
منتهاي حضرت عبدالبهاء در آثار ايشان  نكات بسياري را در مورد حاالت و حركات و محبت بي

 خاصي از حيات هيكل مبارك د نتوان آنها را به مقولة كلّي دارد و شايافت كه جنبة يميتوان
   :شود  به اختصار به هر يك از اين موارد با استناد به بيانات خود ايشان اشاره مي،لذا.  مربوط نمود
جاي تاريخ مشاهده  يكي از نكاتي كه در جاي: نظم و ترتيب در امور مالي -١
 امور ياء از پريشان از احبزماني يكي.  اء استكل مبارك و احبمالي هيشود مسائل  مي

هيكل مبارك .  اي به حضور مبارك ابراز حزن نموده بود اظهار ناراحتي كرده و در رقيمه
كار من بيش از شما .  از پريشاني امور مكدر و محزون مشويد "در جوابش فرمودند 

.   هر كس را گمان كه در نهايت انتظام است ولي چنان حركت نمايم كه،پريشان است
ي  بكلّسن انتظام يابد و اين پريشاني امور شما اميدوارم ح،اما.  گذرد هر چه هست مي

 اما جالبتر از آن موردي است كه يكي از اهالي ) ۶٠، ص۵مكاتيب، ج( ".برطرف شود
هواهللا تبريز جناب "ع در جواب او در لوحي با مطل.   وجه نمودز از آن حضرت مطالبةتبري

اما قضيه مبلغي كه ... "فرمايند   مي"حاجي محمد حسين تبريزي عليه بهاءاهللا االبهي
اوال ً آن كه جمال قدم روحي لتربته الفدا هر چند ابواب .  ايد  اداء دين خواستهبجهة

نا اين بي سر و سامان را در بحر غ خزائن وجود را بر وجه اين عبادش مفتوح نموده و
تا ً بحسب ظاهر نظر به حكمتي كمال عسرت را مقدر داشته؛  موقّ ولي،مستغرق كرده

گنج در آستين و كيسه تهي تا جميع ياران مابين عالميان به تقديس و تنزيه صرف 
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 "فرمايند    و خودداري از اعانت مالي را اينگونه توضيح مي".محشور و معروف گردند
حال اعانت ظاهريه از نفسي ننموده اهل فتور ولوله در اين عبد با وجود آن كه تا به 

اند؛ واويال اگر   منفعت دنيا به وفا قيام كردهبجهةآفاق انداختند كه نفوس ثابته بر ميثاق 
   و چون يكي".كرد نمود و چون حضرات بعضي حركات مي اين عبد به نفسي اعانتي مي

آلوده  مبارك عرض كرد مزاحاء دچار مشكالت مالي شد و عريضه به هيكل از احب
نوايان   بية مفلسان داخل شديد و در زمرةاي پاكباز  از قرار مسموع در جرگ "فرمودند 

وارد؛ جمعت پريشان شد و شخصت بي سر و سامان؛ تجارت به غارت رفت و موجود 
غرامت گشت؛ اندوخته پراكنده شد و گنجينه ويرانه گرديد؛ ثروت به عسرت تبديل شد 

شما اگر طبل افالس را .  طوبي لك ثم طوبي لك. ري به مفلسي تحويل گشتو توانگ
داستان  با ما هم.   ما از قديم شيپورش را بنواختيم و توپش را انداختيم،تازه بكوفتيد

 لكن شرطش اين است كه خويش دوباره آلوده ننمائي و ،گشتي و برِ ما راستان در آمدي
  ". خسارت است باز خويش را مستغرق ننمائيدر بحر تجارت كه عاقبتش رسوائي و

هر معشوق و محبوبي به عاشق و : عواملي كه سبب  سرور آن حضرت بود -٢
اي قرين غم و اندوهش   او را مسرور سازد و چه حادثهگويد كه چه امري حبيبش مي

 شادماني هيكل مبارك است گاه در ةحضرت عبدالبهاء نيز آنچه را كه ماي.  نمايد
  :از آن جمله است.  فرمايند  بيان ميآثارشان

عبدالبهاء را در اين جهان سرور و "فرمايند   در لوحي مي:ترقّيات روحاني ياران -
، سرور به مثول در يوم ظهور.   نماندهء گلشن قلوب احباةر جز به نفحات معطّفرحي

لكن بعد از آن كه شمس حقيقت در افق پنهان و غيب .  ي طور داشتحضور مجلّ
 ".يات روحاني ياران رحماني ندارم جز به ترقّ ديگر شادماني،مكان متواري گشتا
  )  ٣۴، ص٩مكاتيب، ج(

سروري .  به ياد شما مواجم و به ذكر شما چون سراج وهاج" :بعث نفوس مؤمنه -
اين است روح و ريحان من؛ .  اءاز براي عبدالبهاء نمانده مگر نفحات گلشن قلوب احب

قلب و جان من كه نفوسي مبعوث گردند كه جز بهاء ندانند و به غير از اين است سرور 
محبتش وجد و طرب ننمايند؛ از صهباء عنايتش جامي سرشار باشند و از فضل و 

  ) ١١٧، ص٩مكاتيب، ج( "...هاي پر انوار موهبتش سراج
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سرور اينقدر بدانيد كه به ياد شما هستم نه ياد خويش و به ذكر شما م" :ذكر ياران -
، ٩مكاتيب، ج (".گردم و خشنود شوم و روح و ريحان يابم و اسب در ميدان آمال برانم

  )  ١٢٣ص
صدف قصيده همواره بايد مملو از لئالي " :قرائت اشعار در ذكر جمال مبارك -

چون چنين باشد از قرائتش روح عبدالبهاء به پرواز .  مدح و ستايش جمال مبارك باشد
  ) ١٢۶، ص۶مكاتيب، ج( ".سرور حاصل كندآيد و نهايت فرح و 

, حاد و اتّفاق اماء رحمن بسيار مسرور و شادمان شدمز اتّا" :اتّحاد اماء رحمن -
    ) ١٠٨، ص٧مكاتيب، ج( ".»نثاريم و كنيزان يكديگر همه جان«الخصوص از عبارت  علي

ذاب و  انجةي خاطر مژدامروز سبب سرور قلب و تسلّ" :انجذاب و اشتعال احباء -
 زيرا شب و روز در نهايت انتظارم كه از كجا ،اشتعال نفسي كه به گوش انتظار رسد

  )  ٢١٠، ص٧مكاتيب، ج( "...ري بوزدة معطّآهنگ خوشي بر آيد و نفح
اين زنداني را سرور روحاني در اين جهان فاني به هدايت " :هدايت عالم انساني -

تي نجويد و نعمتي نطلبد و موهبتي آرزو ديگر فرحي نخواهد و راح.  عالم انساني است
  )  ٢٢٢، ص٩مكاتيب، ج( ".ننمايد

عبدالبهاء در اين تنگناي بال و ابتال به ياد شما دل ": تجسم روي و خوي ياران -
را گشايش دهد و جان را آسايش بخشد و چون خوي و روي دوستان به خاطر آرد اندوه 

   ) ٢٣٨، ص٩مكاتيب، ج( "...شادماني شود و درد و غم كامراني گردد
   تسلّي حضرت عبدالبهاءة ماي-٣

 و مشكالت ديگري كه به هر حال سد ،وفائي ناقضان عهد  بي، هجوم اعداءةدر بحبوح
 ،ساخت  و دل هر عاشق آن روي مهربار را قرين حزن و الم مي،راه پيشرفت امراهللا بود

 جراحات ايشان مرهم نهد حضرت عبدالبهاء به آنچه كه موجب تسالّي ايشان شود و بر
كنند كه چه امري موجب تسلّي خاطر  در الواح مبارك گاه اشارتي مي.  نياز داشتند

    :شود به بعضي موارد اشاره مي.  شود مباركشان مي
 جمال قدم  ةاي بند"فرمايند  در مقامي مي:  گلشن قلوب احباءةنفحات معطّر -

وفاء چون ليالي   شدت فساد و تعرّض هر بيايام عبدالبهاء از كثرت هجوم اهل جفا و
سوخته را احاطه   جان جانةگذرد و بادهاي مخالف از هر جهت شمع افروخت ليالء مي

 گلشن قلوب احباء سبب تسلّي گردد و اين ةرطّ مگر آن كه نفحات مع،نموده است
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لبهاء پس شب و روز كلّ را داللت به آنچه سبب سلوت دل عبدا.  زخمها را مرهم گردد
 "...لق و خوي مبارك هدايت كن و دليل سبيل روح و ريحان رحمانياست فرما و به خُ

  )١١۵، ص۶مكاتيب، ج(
 انيقه به نگارش اين ة عصر است و در كنار حديق،اي بندگان الهي":  ياد ياران-

  )۴٢، ص٣منتخبات مكاتيب، ج ("...وثيقه پرداختم و به ذكر ياران فرح و تسلّي خاطر يافتم
 اگر احباء آنچنان كه بايد در امر مبارك ثابت و راسخ باشند :خلوص و ثبوت احباء -

هر چه مسطور بود " قلب عبدالبهاء نيز تسلّي يابد كه فرمود ،و خلوص تام داشته باشند
اي كه از منبع خلوص در  هر كلمه... ارواح به لطائف معانيش مسرور شد , مشهود شد

مار بهار نـازل دل را طراوتي بخشد و روح را لطافتي ل كه از غراهللا صادر چون ماء زالام
اهللا تسلّي مفقود   محبتةالحقيقه از براي اين گمگشتگان بادي في.  و نفوس را بشارتي

 ". آثار ثبوت و رسوخ بر امراهللاةجز نفحات قلوب احباءاهللا و فسحتي معدوم جز مشاهد
  ) ١٧٠، ص٨مكاتيب، ج(

مناسبت نيست كه اشاره شود گاهي اوقات مواردي موجب اغبرار   بي:ء محبت بين احبا-
يافت بلكه جراحتي   به اين معني كه نه تنها قلب مبارك تسلّي نمي،خاطر مبارك ميشد

.   چه كه انتظار هيكل مبارك از احباء بيشتر است تا اعداء،گشت بر جراحاتش افزوده مي
هميشه تأثّرات قلب "شود  ز مبادرت ميلهذا به نقل بيان مبارك در اين خصوص ني

عبدالبهاء از اغبراري است كه در ميان احباء حاصل گردد؛ مصائب خارجه تأثيري ندارد؛ 
ولي .  عي از آنان نيسترا هر چه هست از خارج است؛ توقّزي.  بالياي وارده را حكمي نه

اميد آن دارم كه ... اردنهايت تأثير د  بي،اگر در ميان احباء رنجش و اغبراري حاصل گردد
 ، غمخوار يكديگر شوند،سبب شوي در ميان احباي الهي نهايت التيام حاصل گردد

 ".جوانان حرمت و رعايت سالخوردگان كنند و سالخوردگان به جوانان پدر مهربان باشند
  ) ١۵، ص۵مكاتيب، ج(
و حصري دانيم كه بالياي حضرت عبدالبهاء حد  مي :بالياي حضرت عبدالبهاء -۴

زماني كه .  كردند نداشت و گاه در ميان آن همه شواغل و مشاغل احساس تنهائي مي
 ذكري از شدت ،كنند در مورد شهادت احباء و مصائبي كه بر آنها وارد شد صحبت مي

 ،اگر جميع مصائب را به غوائل و متاعب عبدالبهاء قياس خواهي"بالياي خود ميفرمايند 
بكت علي ضرّه و بالئه اهل المأل االعلي و ارتفع نحيب البكاء  . حكم قطره و دريا دارد
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وفايان ناقضان كه بظاهر نزد ياران اظهار  از جمله بالء بي.  من اهل ملكوت االبهي
 ".زنند كنند و تيشه بر بنيان الهي مي نمايند و در باطن خفيا ً ترويج نقض مي ثبوت مي

اي الهي درياي  احباي"ي ديگر اشاره دارند   در مقامي به باليا)٢٢٩، ص۵مكاتيب، ج(
گذرد مگر آن كه  اي بر عبد بهاء نمي دقيقه.  باليا در تالطم است و امواج رزايا در تهاجم

سهام شديده از جهات متعدده وارد و ذآب كاسره و سباع مفترسه از جهات عديده در 
 اما اين ) ٩، ص۴مكاتيب، ج (".هجوم؛ كأس احزان سرشار است و سحاب آالم مدرار

 مخمود ،اي ياران از بالياي عبدالبهاء محزون مگرديد"باليا نه بايد سبب حزن گردد 
 "... زيرا در سبيل جمال ابهاست، بلكه بايد اين بال سبب مسرّت كبري باشد،مشويد

مقصود اين است كه "و نه آن كه در ياران فتوري پديد آورد ) ٨٢ ص،۵، جمكاتيب(
 مبادا دوستان را فتوري و ياران را ،و هر مصيبتي رخ نمايد به عبدالبهاءآنچه وارد گردد 

 بلكه بايد بيشتر از پيشتر در وله و انجذاب آيند و در نشر امراهللا ،قصوري حاصل گردد
 حضرت عبدالبهاء طالب بال هستند و سينه را هدف تير ) ٩، ص۴مكاتيب، ج( "...كوشند

يونات منجذبه و حقائق نورانيه و مطالع فيوضات تا نفوس منقطعه و ك"اند  بال كرده
  )٧٩، ص٨مكاتيب، ج( ". الهيه محشور گردندةرحمانيه در ظلّ كلم

  
  

  ختم كالم
 بلكه موارد عديده است كه ،كالم حضرت عبدالبهاء در مورد خود ايشان به همين جا ختم نگردد

 قيام هيكل ،يه هيكل مبارك اعمال ناقضين عل، محبت آن حضرت به احباي الهي،قابل ذكر است
 هيكل ة وظائف كثير، تهديدات به وجود مبارك، ارتباط قلبي ايشان با احباي الهي،مبارك به تبليغ

اين مختصر   و بسياري از نكات ديگر كه در، مقام هيكل مبارك،شايعات پشت سر ايشان, مبارك
 به ،دالبهاء را زيارت نماينداگر ياران الهي جلد پنجم منتخباتي از مكاتيب حضرت عب.  نگنجد

سوز آن حضرت اختصاص  اما كالم آخر را به بيان جان . بسياري از اين نكات پي خواهند برد
اين عبد را "زماني كه در طبريه بودند فرمودند .  ميدهيم كه تمنّاي صعود از اين عالم را داشتند

اني كه خبر شهادت حضرت مالّ   زم)١٩٣-١٩٢، صص۶مكاتيب، ج (".خيال بقائي در اين عالم نه
 اين اسير بود و آن رصاص در قلب اين ةاي كاش آن تير بر سين" فرمودند ،صادق به ايشان رسيد

 ". هر مرغكي انجير نيستةطعم.  ولي نصيب او بود و سهم مصيب او.  شد مشتاق داخل مي
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 آرزوي صعود خود اشاره شود به در يكي ازا لواح مبارك كه ذيال ً نقل مي.  )١٧٧، ص۵مكاتيب، ج(
  :دارند

  
اهللا  چه نويسم و چه نگارم  جان هواي كوي جانان دارد و دل  هواالبهي اي مشتعل به نار محبت

آرزوي صعود از عالم آب و گل دارد؛ روح مستبشر به نفحات ملكوت ابهي است و وجدان از نسائم 
ت شهود نموده و كينونت و ذات حقيقت وجود رجاي مقاما.  حدائق رحمن در كمال روح و ريحان

موجود تمنّاي انعدام و فقود كه شايد به فضل و موهبت حضرت بيچون از جهان چند و چون رها 
قسم به اسم اعظم و .  فزاي يزدان داخل و به ملكوت تقديس رهنمون گردد يافته در فضاي جان

حات قدس صبحدم هويت قدم كه بشارت عروج و صعود از براي اين عبد در اين دم چون نف
.  دالن مستجاب كن يا رب دعاي خسته.  است و يا از براي گياه پژمرده فيض باران و شبنم است

باري چه موهبتي اعظم از اين تصور توان نمود كه از اين تنگناي ظلماني خالصي يافت و چون 
  )٢٠۵، ص۵منتخبات مكاتيب، ج(عبدالبهاء ع  .   ملكوت برافروختةشمع در زجاج

  
  :ر مناجاتي كه ذيال ً نقل مي گردد از خداوند طلب صعود از اين عالم نموده اندد
  

 مرا آزادي عطا فرما و بزودي در آستان خاصانت ةاي خدا رحمي فرما و اين جان پژمرد،  هواالبهي
 دل بشدتي تنگ و مغموم است كه دل كلوخ و سنگ پرخون ةقسم بجمالت كه خان.  حاضر كن

جهات بحر احزان است كه پرموج است و ناله و فغان است كه متواصل به اوج از جميع .  است
تعجيل فرما نه تأجيل تا اين روح به تنگ آمده از تن از ظلمات مهلكه امكان و عسرت و .  است

.  الطاف دوستانت مقرّ گزيندةفرقت و حرقت نجات يافته در آستان مقدست توجه نمايد و در ساي
  )٧۴ ص،٧مكاتيب، ج(ع   ع
  




