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مقدمه 

حضرت عبدالبهاء پسر ارشد حضرت بهاءاهللا 

.  سال در اين جهان زيستند77هستند كه مدت 

، در همان شبي كه حضرت 1844ايشان در سال 

باب رسالت خود را اعالم نمودند متولد شدند و 

زندگي ايشان مملو از .  در گذشتند1921در نوامبر 

درد و رنج و محنت بود، اما هركسي به حضور 

دماني ان مي رسيد از بيشترين حد سرور و شاايش

گذشت حضرت بعد از در. برخوردار مي شد

بهاءاهللا، مسئوليت جامعه بهائي به عهده ايشان بود؛ 

آن حضرت شب و روز براي انتشار امر بهائي در 

شرق و غرب تالش كردند؛ هزاران لوح خطاب 

به افراد و گروه ها در همه جا صادر كردند و 
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تبيينات ايشان . رشان را توضيح دادندتعاليم پد

اكنون بخشي اساسي از آثار كتبي امر بهايي را 

.تشكيل مي دهد

بهائيان عالم، به حضرت عبدالبهاء به عنوان 

مركز ميثاق حضرت بهاءاهللا توجه نمودند و به اين 

ترتيب در تالش هاي خود براي برخورداري از 

و متّفق حيات بهائي و ايجاد مدنيت جديد، متّحد 

به خاطر داريم به عنوان بخشي از . باقي ماندند

عهدي كه با حضرت بهاءاهللا بسته ايم، بايد به 

يكديگر محبت داشته باشيم و حضرت عبدالبهاء 

را مثال و نمونه كامل كسي بدانيم كه عشق 

به خاطر داريم كه . مي ورزد و محبت مي نمايد

خشنده بايد انصاف را رعايت كنيم، كريم و ب
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 خطاي ديگران بپوشيم و انصاف، باشيم، چشم از

و عفو و چشم پوشي را از حضرت عبدالبهاء ياد 

با متمركز كردن توجه خود به حضرت . مي گيريم

عبدالبهاء بيش از هر امر ديگري، هميشه از پيمان 

خود با حضرت بهاءاهللا آگاهي داريم كه اجازه 

ود و در نخواهيم داد وحدت پيروانش از بين بر

كمال اتّحاد، به عنوان جامعه اي جهاني، تالش 

خواهيم كرد تا وحدت عالم انساني در كمال 

.استحكام تأسيس شود و پايدار بماند

در ادامه داستان هاي كوتاه از حيات حضرت 

.عبدالبهاء ذكر مي گردد
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بخشش

حضرت عبدالبها از كودكي خود اين داستان را 

:تعريف فرمودند

ه در مازندران بودم طفل بسيار  وقتي ك

كي بودم و از همه نوع تفريحات و بازي هاي چكو

در شهر مردي بود به نام آقا . آن موقع برخوردار

روزي آقا . ان هاي ما بودپوچرحيم كه رئيس 

رحيم به منزل ما آمد و از مادر من تقاضا كرد 

انان پوچاجازه دهند مرا همراه خود به جشني كه 

بعد از اصرار زياد به او اجازه . ببرندگرفته بودند 

من از اينكه فرصتي يافتم كه در . داده شد

تفريحات خارج از خانه هم شركت كنم خوشحال 

به راهنمايي آقا رحيم از جاده هاي باريك و . شدم
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سبز و جنگل هاي بسيار زيبا رد شديم تا به كوهي 

بلند رسيديم وقتي از راه هاي باريك كوه باال 

و به قله كوه رسيديم با تعجب ديدم زمين رفتيم 

. من و بسيار بزرگي در آنجا قرار داردچر از پسبز 

انان با گله هاي خود در آنجا پوچ نفر از 80حدود 

هار هزار گوسفند و چما نزديك به . جمع بودند 

تعدادي اسب داشتيم كه همه در آنجا نگهداري 

منظره ي بسيار زيبايي بود وقتي به.مي كردند

ادري كه همه در آنجا جمع بودند رسيديم ديدم چ

انان در صف ايستاده اند كه به من پوچ نفر از 80

همه آنها بهترين . سالم كنند و احترام بگذارند

ون روز جشن چلباس هاي خود را بر تن داشتند 

موقع غذا رسيد گوشت هايي را كه . انان بودپوچ
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لقه كباب كرده بودند آوردند بسيار لذيذ بود ح

هاي آتشي درست كرده بودند و دور آنها 

شب شد و . مي رقصيدند و آواز مي خواندند

وقت مراجعت من هم فرا رسيد ولي ديدم تمام 

انان دور من جمع شده اند و صحبت مي كنند پوچ

يست ؟ گفت چاز آقا رحيم سوال كردم جريان 

ون شما به عنوان آقا و رئيس اينها هستيد از شما چ

كي چگفتم من كه طفل كو. ه اي مي خواهندهدي

طور از من انتظار هديه دارند و تازه من چهستم 

آقا رحيم گفت . يزي همراه نياورده امچكه با خود 

من . يزي به آنها داده شودچرسم است و بايستي 

هم فكري به خاطرم رسيد و به هركدام از آنها 

موقعي كه به منزل . يك گوسفند هديه دادم
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 جريان هديه دادن مرا براي حضرت بهااهللا رسيديم

ند و دجمال مبارك بسيار خندي. تعريف كردند

ظب ايشان نباشيم شايد يك روز ااگر مو: فرمودند

.  خود را ببخشند

عباي حضرت عبدالبها

هنگامي كه جمال مبارك را از ايران به كشور 

دند، حضرت عبدالبها طفل هشت عراق سرگون كر

و همراه پدر بزرگوارشان به اي بودند ساله 

سرگوني رفتند و در مراحل سفر و سختي 

از . سرگوني و زنداني دائما با پدر بسر بردند

طهران تا مسافتي دور يكي از ياران قديم به نام 
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اشرف ايشان را بر دوش خود برد و از اين افتخار 

.بزرگ بسيار شادمان گرديد

چون خانواده حضرت بهااهللا وارد و مقيم 

و . بغداد شدند، شهرت سركار آقا آغاز گرديد

چيزي نگذشت كه در آن كشور به فضل و ادب و 

و . دانش و بزرگي زبان زد همه گرديدند

مخصوصا به شجاعت و سخاوت بيش از هر چيز 

زندگاني جمال قدم در سرگوني . شهرت يافتند

خيلي به سختي مي گذشت ولي هر چه داشتند با 

ي شدند چندان كه مردم ديگران شريك و سهيم م

بسياري از خوان كرم و احسان ايشان مرزوق و 

روزي عباي قيمتي و سنگيني . بهره مند مي شدند

براي حضرت عبدالبها خريدند براي اولين بار 
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ايشان عبا را بر دوش گرفته به عزم گردش به 

هنگامي كه در . بيرون شهر بغداد تشريف بردند

ن ها قدم مي زدند و باغ ها، سبزه زارها و نخلستا

گردش مي كردند عربي را ديدند كه با نگاه هاي 

پر از حسرت به عبادي تازه ايشان نگاه مي كند، 

چون حضرت عبدالبها از حال دل آن فقير خبردار 

خود برداشته با شدند بي اختيار عبا را از دوش 

ن عرب فقير و غريب بخشيدند كمال مهرباني به آ

د، اهل منزل از عبا ، غروب آفتاب بازگشتن

پرسيدند، وجود مبارك داستان آن عرب فقير را 

چون عبا را به آن « :گفته و در پايان فرمودند 

عرب دادم او خوشحال شد و من نيز قلبا مسرور 

».شدم
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كالسكه

يك روز حضرت عبدالبها از راهي دور با 

كالسكه عمومي به حيفا بازگشتند، راننده كه 

سته آن حضرت نمي ديد كالسكه عمومي را شاي

سئوال كرد، بهتر نبود كالسكه خصوصي كرايه 

مي فرموديد؟ حضرت عبدالبها در موقع پياده شدن 

به فقيري كه كنار راه ايستاده بود يك سكه طال 

تا وقتي : عنايت نموده به كالسكه چي فرمودند

چنين افراد محتاجي وجود دارند من چگونه 

صوصي بشوم؟مي توانم سوار كالسكه خ

حضرت عبدالبها بيشتر وقتها راه طوالني بين 

عكا و باغ بهجي را كه خارج عكاست پياده 

وقتي احبا سئوال مي كردند چرا اين . مي پيمودند 
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: راه را با كالسكه تشريف نمي بريد؟ مي فرمودند

اين راه با پاي مبارك حضرت مسيح پيموده شده «

ن حضرت سواره ، من كيستم كه بر جاي پاي آ

»بروم؟

مرد فقير و حضرت عبدالبها

من در همان مهمان خانه اي كه حضرت 

عبدالبها تشريف داشتند اتاق داشتم، روزي از 

پنجره به بيرون نگاه مي كردم، ايشان را ديدم كه 

در حال قدم زدن چيزي را ديكته مي كنند و منشي 

به سرعت مي نويسد، در آن موقع فقيري با لباس 

ي پاره از كنار مهمانخانه مي گذشت، فورا ها

حضرت عبدالبها منشي خود را فرستادند تا آن مرد 
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وقتي آمد دست او را . بيچاره را نزد ايشان بياورد

گرفتند و با لبخندي آسماني و در نهايت مهرباني 

آن مرد بي نهايت فقير و لباسش . خوش آمد گفتند

شان با خيلي كثيف و پاره بود، با وجود اين اي

چهره اي كه از نور محبت مي درخشيد مدتي با او 

صحبت فرمودند، سعي داشتند كه او را خوشحال 

كنند ، تا اين كه باالخره چهره مرد فقير خندان و 

شاد شد، بعد به سرتا پاي او نگاه كردند و چيزي 

لباس اين مرد : فرمودند مثل اين كه مي گفتند

صبح . ت كنيمخيلي پاره است و بايد آن را درس

زود بود و خيابان خالي، حضرت عبدالبها زير 

طاقي رفتند و بعد از مدت كمي برگشتند ، و لباس 

. خدا با تو باشد: خود را به او بخشيده ، فرمودند
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سپس به طرف منشي رفته به كار خودشان مشغول 

من . مثل اين كه هيچ اتفاقي نيفتاده است. شدند

ه خود را گرفت و نمي دانم آن مرد فقير كه را

رفت به چه فكر مي كرد، ولي فكر مي كنم كه با 

ديدن اين همه مهرباني و نگاه هاي محبت آميز و 

آسماني ، و اين كه كسي آن قدر غم خوار او باشد 

و لباسي را كه خودش پوشيده به او ببخشد حتما 

متعجب شده و به فكر فرو مي رود، و در نتيجه 

 روبرو مي گردد كه با دنياي جديد و تازه اي

حضرت عبدالبها . همه اش خوبي و محبت است

در تمام طول سال هايي كه در زندان به سر 

مي بردند هميشه رختخواب خود را به ديگران 

مي دادند و خودشان هيچ وقت بيشتر از يك 
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دست لباس نداشتند و بيش از آن هم قبول 

 باشم كه نمي كردند، مي فرمودند چگونه راضي

خودم دو دست لباس داشته باشم و ديگران به 

حاال مي بينيم كه حضرت . كلي محروم باشند

عبدالبها هر كاري كه از مردم مي خواستند 

خودشان هم انجام مي دادند، يعني اگر 

مي فرمودند به زير دستان كمك كنيد، خودشان 

بزرگترين نمونه يك انسان بخشنده بودند و همه 

عمر بر طبق بيان مبارك حضرت بهااهللا كه 

:مي فرمايند

فقرا امانت منند در ميان شما ، پس امانت مرا «

درست حفظ نمائيد و به راحت نفس خود تمام 

».نپردازيد
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به فكر آرامش و راحتي ديگران بودند و در 

.اين راه از هيچ فداكاري خودداري نمي فرمودند

حضرت عبدالبهاي مهربان

يك روز حضرت عبدالبها در اطاق مشغول 

صحبت بودند كه صداي در بلند شد و بدنبال آن 

مردي ژوليده و غمگين وارد ساختمان گرديد 

صاحبخانه جلو رفت و او را به داخل دعوت كرد 

و پرسيد كه آيا براي مالقات با اوآمده است ؟ 

سي فرسخ راه را به خاطر اين مالقات : جواب داد

 مردي معمولي و فقير بود و از صحبت .پيموده ام

هايش معلوم بود خيلي اندوهگين و نا اميد است 

شب : و خود را آدم بدبختي مي داند، گفت 



16

گذشته تصميم داشتم به زندگي سراسر بدبختي 

خود خاتمه بدهم با اين افكار از خيابان 

مي گذشتم كه ناگهان در پشت شيشه پنجره 

م به عكس عجيبي افتاد، روزنامه فروشي چشم

ايستادم و با دقت نگاه كردم بطرز حيرت انگيزي 

اين عكس من را مجذوب نمود، چشمهاي جذاب 

و مهربان عكس من را به آرامش دعوت مي كرد 

بطوريكه در قلبم احساس راحتي كردم و با خودم 

فكر نمودم اگر شخصي با صورتي به اين مهرباني 

ن نبايد نااميد باشم و آسماني وجود داشته باشد م

و احساس تنهايي كنم ، روزنامه را نشان داد، 

عكس ، تصوير حضرت عبدالبها بود و گفت در 

اين روزنامه خواندم كه اين شخص ملكوتي در 
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منزل شما هستم االن آمده ام ببينم آيا ايشان هستند 

و همه كس حتي من فقير و بي كس را 

اق حضرت عبدالبها را مي پذيرند؟ همين كه در اط

زدند هيكل مبارك در را باز فرموده آغوش خود را 

گشودند و چنان با محبت و صميميت با او 

صحبت فرمودند كه انگار مدتها در انتظارش بوده 

اند، فرمودند خوش آمديد خوش آمديد ، خيلي 

مسرورم كه شما تشريف آورده ايد بفرماييد ، مرد 

 به لرزه افتاده بود بيچاره كه از اين همه محبت

.مات و متحير بود و نمي توانست چيزي بگويد

حضرت عبدالبها او را در كنار خود نشاندند و 

دستهاي مبارك را روي موهاي ژوليده او گذاشته 

خوشحال باشيد خوشحال «با محبت تمام فرمودند 
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باشيد ، چون مواجه با صدمه و عذاب مي گرديد 

داوند نا محدود نا اميد نشويد فضل و محبت خ

است هركس و همه كس براي خود از آن سهمي 

ت روحاني باشيد وقتي ميشه به دنبال مسردارد ه

آنرا يافتيد مالحظه خواهيد كرد با وجودي كه 

روي زمين راه مي رويد مثل اين است كه در 

آسمان در گردش هستيد با آنكه فقيريد ولي در 

وقتي »عوالم ملكوت بي نياز و غني هستيد

حضرت عبدالبها صحبت مي فرمودند مثل اين بود 

كه در جسم و جان مرد بيچاره روح تازه دميده 

مي شد و گرمي محبت حضرت عبدالبها همه غم 

و اندوه او را از بين مي برد بطوريكه وقتي خارج 

مي شد اثري از ناراحتي در صورتش نبود، به 
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بيزحمت كلمات ايشان را براي « صاحبخانه گفت

يسيد چيزي را كه بايد مي فهميدم من بنو

حاال خيلي كارها دارم كه بكنم ميروم و در .فهميدم

مزرعه اي بكار مشغول مي شوم وقتي باندازه 

كافي پس انداز كردم زمين كوچكي خواهم خريد 

ودر آن گل بنفشه خواهم كاشت و زندگي خواهم 

كرد بايد كار بكنم و نا اميد نباشم فقر اهميتي 

اميدوار بود آنوقت در حالي كه ندارد بايد 

.نميدانست چطور تشكر كند بيرون رفت

وشيپخطا 

 عكا زندگي يك دفعه عرب هايي كه اطراف

مرغ به عنوان هديه مي كردند يك جوجه شتر

در باغ رضوان يك قفس سيمي بزرگ . آوردند 
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حضرت . رندگان را نگاه مي داشتندپبود كه در آن 

ه شتر مرغ را به آنجا عبدالبها فرمودند كه آن جوج

ببرند و در آن قفس كه بزرگ و راحت بود 

يك روز زن رئيس تلگراف خانه . نگهداري كنند

براي تماشاي شتر مرغ آمد اين زن شنيده بود كه 

ر شترمرغ خيلي گران است و دلش مي خواست پ

وقتي جوجه شتر مرغ از . ر از شتر مرغ بكندپيك 

ت و يك جلوي اين زن رد شد او دست انداخ

رش را كند در اثر اين حركت بال جوجه زخمي پ

جاي زخم را بستند ولي . شد وخون زيادي آمد

جوجه شتر مرغ ديگر نتوانست راه برود و در 

فوراً آمدند  و به حضرت . گوشه اي خوابيد 

حضرت .  اتفاقي افتاده چهعبدالبها خبر دادند كه 
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ينكه عبدالبها فرمودند اگر حيوان مرد فورا بدون ا

كسي بفهمد دفنش كنيد وگرنه به گوش آن زن 

.ميرسد و خجل ميشود

مصابيح هدايت:       مأخذ

سخاوت

يكي از صفات بي نظير حضرت عبدالبها 

بخشش ايشان است ايشان به هركس كه محتاج 

در بغداد روزي فقيري به . بود كمك مي كردند

ون  فقير و محتاج چمنزل حضرت عبدالبها آمد 

. ت عبدالبها به او خيلي محبت فرمودندبود حضر

در همان اتاقي كه نشسته بودند قالي زيبا و گراني 

وجود داشت، مرد فقير دستي روي قالي كشيد و 
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خيلي نرم است اكر كسي روي : با حسرت گفت 

اين قالي دراز بكشد خيلي راحت ميخوابد و 

حضرت عبدالبها با . استراحت خوبي مي كند

يار خوب اين قالي مال تو، لبخند فرمودند بس

مرد فقير خيلي تعجب كرد . مي تواني آن را ببري

قالي را زير بغل گرفت و با خوشحالي از منزل 

شت  سرش را نگاه پخارج شد ولي مرتب  

مي كرد كه مبادا حضرت عبدالبها بخواهد آن را 

ون باورش نمي شد آن قالي گران را چس بگيرد پ

ند روزي گذشت حضرت چ. به او هديه بدهد

عبدالبها تصادفاً آن فقير را در خيابان ديدند  از 

رسيدند بعد سوال كردند آيا روي قالي پحالش 

راحت مي خوابي ؟ فقير جواب داد گمان ميكردم 
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روي قالي بهتر و خوش تر به خواب مي روم بعد 

. ديدم فرقي ندارد روي قالي بخوابم يا روي حصير

.م من هم قالي را فروخت

نور ايمان:         مأخذ

خانه شادي

 زائرين 1914در يكي از روزهاي اوايل سال 

در حيفا بحضور حضرت عبدالبها مشرف بودند و 

هيكل مبارك در حال قدم زدن لوحي را ديكته

در همين لحظه دو مرد عرب كه با . مي فرمودند

هم سابقه دشمني داشتند بطور اتفاق در فاصله 

هيكل مبارك به محض ورود . شدند كوتاهي وارد 

ايشان شروع به تعريف داستان نشاط آوري 
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د بعد فرمودند بطوريكه همه را به خنده وا داشتن

خوشحالي و شادي فرمودند اين منزل خانه صلح و

و صفا است و كسي نبايد با كدورت از اينجا 

براي .خارج شود ، آنگاه اطاق را ترك فرمودند 

تنها گذاشتند و در موقع مدت كوتاهي آنها را 

مراجعت ظرفي پر از شيريني و دو دستمال 

ابريشمي براي هر يك از آنها آوردند اين دستمالها 

نشانه آشتي و دوستي دوباره آن دو بود، آنها بهم 

نگاه كردند و گفتند كه اين خواست خدا بود كه 

هر دونفر ما با هم به حضور مبارك وارد شويم و 

آن روز با قلبي .دوستي ما بشوداين باعث آشتي و 

شاد از حضور حضرت عبدالبها مرخص شدند ، 
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در حالي كه ديگر هيچ كدورتي در دلشان باقي 

.نمانده بود

اسفنديار با وفا

يك روز حضرت عبدالبها را به جلسه اي 

دعوت كردند، ميزبان براي ابراز احترام نسبت به 

البها ايشان ماشين قشنگي را فرستاد تا حضرت عبد

را به محل جلسه برساند، اسفنديار مستخدم با 

در . وفاي هيكل مبارك گوشه اي ايستاده بود

ساليان دراز تنها دلخوشي او اين بود كه حضرت 

عبدالبها را در كالسكه اي بنشاند و ايشان را به 

اسفنديار ايستاده بود و با . مقصدشان برساند

چشمهاي غمگين آن ماشين قشنگ را تماشا 



26

ديگر هيكل مبارك به : و به خود ميگفتمي كرد

حضرت عبدالبها كه . من احتياجي ندارند

احساسات و غم اسفنديار را درك كرده بودند به 

او اشاره اي فرمودند و مقصدشان اين بود كه 

.كالسكه اش را بياورد

اسفنديار با خوشحالي هر چه تمامتر به طرف 

عبدالبها آورد و كالسكه دويد و آن را نزد حضرت 

هيكل مبارك را مطابق معمول  با كالسكه اش به 

.جلسه رسانيد

به اين ترتيب حضرت عبدالبها اسفنديار با وفا 

را خوشحال كردند و به او ثابت كردند براي 

.محبت هايش ارزش زيادي قائلند



27

سرور

كه به حضرت عبدالبها درمسافرتهايي 

ي مالقات كشورهاي اروپا كردند عده خيلي زياد

نمودند و با مهرباني خود اخالق و زندگي بهايي 

يك روز در انگلستان در منزل . را به آنان ياد دادند

يك خانم بهايي مهمان بودند، همه از صميميت و 

مهرباني هيكل مبارك خوشحال بودند و در كنار 

.ايشان بعدازظهر خوبي را مي گذراندند

مستخدم در اين بين در سالن باز شد و مردي 

را به كنار زده وارد شد بدون اينكه قبال دعوت 

شده باشد در جمع آنها نشست و گفت كه قصد 

دارد مقاله اي در روزنامه درباره حضرت عبدالبها 

بنويسد و بهمين دليل مي خواهد با ايشان صحبت 
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رفتار اين مرد كمي ناراحت كننده بود چون . كند 

 را مي زد و بدون توجه به كسي تند تند حرفهايش

به همين دليل همه فكر مي كردند كه اين محفل 

. خوب و خيلي روحاني را به هم زده است

حضرت عبدالبها كه اينطور ديدند مرد روزنامه 

نويس را همراه خود از اطاق بيرون بردند و پس 

از مدتي همه ديدند كه آن مرد با خوشحالي از 

.ايشان خداحافظي كرد و رفت

 كه حضرت عبدالبها به او كسي نمي دانست

چه گفتند، ولي بهرحال همه از رفتنش خوشحال 

بودند ،بعد از اينكه حضرت عبدالبها وارد اطاق 

شدند نگاه پر معنايي به يك يك مهمانها كردند و 

شما از وجود آن مرد بيچاره در اينجا «:فرمودند 
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خيلي عصباني بوديد و او را ناراحت مي كرديد و 

 را داشتيد در حالي كه او مرد آرزوي غيبت او

بسيار خوب و مهرباني بود و رفتارش فقط از 

من او را بيرون بردم تا . صميميت و سادگيش بود

به اين ترتيب فهميدند كه چه » خوشحالش كنم

طور افكار حضرت عبدالبها با آنها فرق دارد و چه 

ايشان . قدر قلب ايشان حساس و مهربانست

ي فكر نمي كردند و هيچوقت به بدي هاي كس

همه را خوب و خوش رفتار مي دانستند، همه 

مردم را دوست داشتند بدون اينكه فكر كنند آيا 

آنان هم محبتي به ايشان دارند يا نه و شايد همين 

باعث مي شد كه هركس ايشان را مالقات 

.ن را مي كردمي نمود آرزوي دوستي با ايشا
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وشحالي و حضرت عبدالبها هميشه آرزوي خ

سرور همه كس را داشتند و به همين دليل هميشه 

:مي فرمودند

»آيا خوشحال و مسرور هستيد؟«

عفو و بخشش

در زماني كه حضرت عبدالبها در عكا بودند، 

. حاكمي در آنجا بود كه گاهي احبا را اذيت ميكرد

يك مرتبه نقشه اي طرح كرد كه تمام وسايل 

او به سربازانش دستور . زندگي آنها را از بين ببرد

داد تمام مغازه هاي احبا را ببندند و كليد مغازه ها 

اما حضرت عبدالبها نقشه حاكم را . را نزد او ببرند

فهميدند و به احبا توصيه فرمودند مغازه هاي خود 
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ايشان به آنها فرمودند كه . را روز بعد باز نكنند

. صبر كنند ببينيد خداوند چه مقدر كرده است

ر كنيد حاكم چقدر تعجب كرد وقتي شنيد كه تصو

چون .سربازانش نتوانستند هيچ كليدي نزد او ببرند

اما قبل از آنكه او . مغازه ها اصال باز نشده بود

ر بتواند فكر كند كه بعد از آن چكار كند، اتفاق غي

 او رسيد كه او سايؤرتلگرافي از . منتظره اي افتاد

و به اين . ده بودندرا از حكومت آن شهر بركنار كر

به او كه حاال .ترتيب مغازه هاي احبا حفظ شدند 

حاكم سابق بود دستور داده شد عكا را ترك كند و 

او . خيلي افسرده و ناراحت بود. به دمشق برود

براي . مجبور بود تنها و فوري شهر را ترك كند

خانواده اش چه اتفاقي مي افتاده؟ چه كسي به او 
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 دولت نبود كمك ميكرد؟ كه ديگر مورد لطف

. حضرت عبدالبها خبر را شنيدند و نزد او رفتند

به مرد غمگين و افسرده خيلي محبت كردند ، 

. انگار كه او هرگز با امراهللا دشمني نكرده بود 

حضرت عبدالبها حتي يك مرتبه هم به خطاي 

در عوض به او فرمودند . گذشته او اشاره نكردند 

شد به او كمك خواهند در هر مورد كه ميسر با

حاكم سابق خيلي ناراحت و مضطرب بود كه . كرد

همسر و فرزندانش را مي بايست تنها رها كند و 

برود حضرت عبدالبها به او اطمينان دادند كه از 

بعدا هيكل مبارك ترتيبي . آنها مراقبت خواند كرد

دادند كه همسر و فرزندان او سفر راحتي به دمشق 

همراه و مراقب قابل اعتمادي را با و . داشته باشند
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آنها فرستادند و تمام مخارج سفرشان را نيز تا 

وقتي كه حاكم سابق به وصال .دمشق پرداختند

خانواده اش رسيد، خيلي مسرور شد با قلبي پر از 

سپاس و امتنان ، رو به شخص همراه آنها كرد و 

شخص همراه توضيح داد . هزينه سفر را جويا شد

. بدالبها تمام مخارج را پرداخته اندكه حضرت ع

بعد حاكم سابق به خاطر محبتها و سختكوشي 

. شخص همراه در طول سفر ، هديه اي به او داد 

اما شخص همراه هديه را نپذيرفت و به حاكم 

سابق گفت كه او فقط محض اطاعت از حضرت 

عبدالبها اين كار را كرده و مايل نيست در مقابل 

بعد حاكم . داده چيزي بپذيرد خدماني كه انجام 

. سابق از او خواست كه آن شب را مهمان او باشد 
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شخص همراه گفت كه مشتاق است اوامر حضرت 

ايشان به او فرموده بودند . عبدالبها را اطاعت كند

حاكم سابق از او خواست . فورا به عكا برگرد 

الاقل آنقدر صبر كند تا او نامه اي براي حضرت 

ويسد شخص همراه پذيرفت و موقع عبدالبها بن

برگشتن به عكا نامه را به حضرت عبدالبها تقديم 

اي عبدالبها اميدوارم مرا : در نامه آمده بود . كرد 

عفو كنيد من نمي فهميدم ،شما را نمي شناختم 

شما با احسان عظيم خود . نسبت به شما بد كردم

.به من پاداش داديد
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شفقت

 طور اينست كه ياران اهم امور در ظهور مكلم

بايد به موجب نصائح و وصاياي الهي جميع اقوام 

و طوائف عالم را مهرباني نمايند بلكه جانفشاني 

كنند تا اين ظلمات ضديت و بغضا به نورانيت 

لهذا هر كسي به شما . محبت رحماني تبديل شود

اذيت نمايد . ظلم و جفا كند البته مهر و وفا نمائيد

تكفير . ويي كند ستايش نمائيدبدگ. رعايت كنيد

كند تكريم نمائيد طعن و لعن نمايد نهايت 

.  مالطفت اجرا داريد

 زماني كه حضرت عبدالبها به عكا ورود 

فرمودند شخصي افغاني از مسلمين بسيار متعصب 

در آن جا مي زيست كه ايشان را فردي كافر و بي 
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اين شخص كينه و دشمني . نداشتپدين مي 

ت به سركار آقا داشت و سائرين را شديدي نسب

در هر فرصت .نيز عليه ايشان بر مي انگيخت 

مانند اجتماع در مسجد و غيره كلمات زشت در 

حقشان مي گفت از جمله مي گفته كه اين شخص 

را با او صحبت و معامله چمدعي كاذب است 

هروقت سركار آقا را در خيابان مي ديد . مي كنيد

شمش چرتش مي كشيد كه عبايش را مقابل صو

اين مرد فقير بود و در .به حضرت عبدالبها نيفتد

ب محتاج غذا و لباس مسجدي منزل داشت و اغل

سركارآقا هم هر دو را برايش فراهم        . بود 

افغاني هم قبول مي كرد ولي اصالً . مي كردند

تشكر نمي كرد تا اين كه بيمار شد سركار آقا 
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ول برايش بردند ولي او پطبيب و دارو و مقداري 

در حالي كه نبضش در دست طبيب بود با دست 

شمش گرفته بود تا چديگر گوشه عبايش را مقابل 

سال 24مدت .نگاهش به حضرت عبدالبها نيفتد

سركار آقا به محبت خود ادامه دادند و اين افغاني 

ا برجا بود تا باالخره يك روز پهم بر دشمني اش 

ضرت عبدالبها آمد و گريان اين افغاني به منزل ح

شيمان به خاك افتاد و گريه كنان طلب عفو پو 

سال تمام نسبت به شما بدي 24مي كرد و گفت 

حال متوجه شدم كه . كردم و شما احسان كرديد

سركار آقا وي را بلند .ه اندازه در اشتباه بوده ام چ

كرده و با مالطفت رفتار فرمودند او هم به امر 

نور ايمان       : مأخذ.يوستپ
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آخرين روز تشرف

در آخرين روز تشرف، حضرت عبدالبها به 

خانم كارين ترو فرمودند مي خواهم تو دوستدار 

عالم شوي، اين بيان مبارك باعث تعجب او شد 

زيرا نزد خود فكر مي كرد مردم را دوست دارد و 

از نوع ديگري از احترام مي گذارد، اما سركار آقا 

محبت سخن مي گفتند، محبتي كه دائره آن 

بمراتب وسيعتر از آن بود كه كارين تصور 

محبتي كه شامل حال هر موجود ذي .مي كرد

. روح، نه فقط معدودي دوستان شخصي باشد

محبتي كه حدود ظاهري هرگز سبب تكدر آن 

.نگردد
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حضرت عبدالبها روح انساني را به نامه اي از

معشوق تشبيه فرمودند كه در آن با خطي زيبا 

اكت حاوي نامه ممكن پذير نوشته شده،پيامي دل پ

است كثيف و مندرس باشد ولي از قدر و قيمت 

عاشق بي قرار با مالطفت . يام معشوق نمي كاهدپ

شم اشكبار چاكت را كنار نهاده،نامه را بر پ

اكي پبه همين نحو روح هر فرد، گوهر . مي گذارد

است كه در جسم او به وديعه گذاشته شده ، نظر 

به صورت ظاهر و آلودگي جسماني نبايد كرد 

بلكه وظيفه وجداني ما اين است كه با مهر و 

عطوفت آن فرد را تشويق و تشجيع كنيم تا قواي 

.مكنونه روح او ظاهر شود

ترانه اميد:            مأخذ
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نگهبان

 بين عده اي يك روز كه حضرت عبدالبها در

از دوستان خود بودند و براي آنها صحبت 

مي كردند مرد غريبه اي وارد اطاق شد و بدون 

اي مبارك سجده كرد پاينكه حرفي بزند در جلوي 

حضرت عبدالبها با محبت و مهرباني او را قبول . 

كردند و گرمي دستهاي خود را روي شانه هاي او 

رد را كسي از حاضرين اين م. گذاشتند

نمي شناخت به جز حضرت عبدالبها كه خيلي 

ايشان به همه نگاه . خوب او را به خاطر داشتند

اين مرد يكي از دوستان قديمي : كردند و فرمودند

كسي نمي دانست كه حضرت عبدالبها . من است

ه موقع با اين مرد مالقات كرده بودند و دوستي چ
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ميكردند كه او ايشان از كجا بود ولي همه فكر 

ر ارزشي كرده پبايد كسي باشد كه زماني خدمت 

كه اينطور دوستانه در محضر حضرت عبدالبها 

ذيرفته شده و مورد محبت ايشان واقع شده پ

:است، ولي اين آشنايي داستان ديگري داشت

سالها قبل از آن روز زماني حضرت عبدالبها با 

ي مورد خانواده خود و عده اي از دوستانشان زندان

اين مرد . ظلم و اذيت حكومت واقع شده بودند

در آن موقع . يكي از نگهبانان زندان ايشان بود

زندانيان مجبور بودند براي تهيه آب راه زيادي 

اهي كه چبروند تا بتوانند كوزه هاي خود را از 

بعضي . ر كنندپفاصله زيادي با زندان آنها داشت 

ني با كوزه هاي از روزها وقتي كه از اين راه طوال
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سنگين خود بر مي گشتند و به حياط زندان 

مي رسيدند اين سرباز با تفنگ خود به كوزه هاي 

حضرت . ر مي زد و همه آنها را مي شكستپ

عبدالبها اين را مي ديدند و شايد مي دانستند كه 

روزي اين كار او خاطره ي بدي برايش خواهد 

.بود

بالش نرم

س از سفر به غرب كامالً هيكل مبارك كه پ

خسته شده و بنيه شان به تحليل رفته بود به اندكي 

استراحت و مداوا احتياج داشتند ليكن آب و 

هواي پرت سعيد به ايشان نمي ساخت و تب 

عارض شده بود قصد كردند به اسمعيليه كه يك 
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ساعت و پنجاه دقيقه فاصله با آن شهر داشت 

خسرو اين افتخار تشريف ببرند لذا احمد يزدي و 

هيكل . نصيبشان شد كه در ركاب مبارك باشند 

مبارك در اسمعيليه استراحت فرمودند و ساير 

ملتزمين ركاب بعداً به آن طرف حركت كردند 

هنگاميكه آنها در هتل به حضور مبارك مشرف 

شدند ايشان بر روي تخت خواب تشريف داشتند 

سيد و هيكل مباركشان بسيار ضعيف به نظر مي ر

با وجود اين روي تخت نشسته و به واردين 

خوش آمد گفتند و از سالمتي آنها جويا شدند و 

بعد از آنكه نامه هاي رسيده را گرفته و مالحظه 

فرمودند از سفتي بالشها صحبت فرمودند و گفتند 

كه وقتي در پاريس تشريف داشتند يكي از احبا 
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كرده بالش نرمي براي ايشان آورده بود و استدعا 

بود كه ايشان زير سرشان بگذارند و ايشان هم 

اجباراً آن را قبول كرده بودند لذا حال به آن بالش 

عادت كرده اند و از آنجائيكه در اين هتل چنان 

بالشي موجود نبود گردنشان درد گرفته و تمام 

شب را درد داشتند و بعد فرمودند كه خيلي بد 

ه ايشان هنگاميك. است انسان برده عادت شود

جوان بودند اغلب يك آجر و يا يك تيكه سنگ 

. زير سرشان مي گذاشتند و راحت مي خوابيدند

حاجي نياز عرض كرد كه من يك بالش نرم 

دارم استدعا مي كنم اجازه فرمائيد آن را خدمتتان 

بياورم حضرت عبدالبها چون مي خواستند كه 

دوباره به زندگاني قديمي عادت كنند قبول 
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دند زيرا عقيده داشتند هيچ كس نبايد نفرمو

خودش را به چيزي كه ندارد عادت بدهد تا آنكه 

د ر راحتي او تاثير بگذارد بعد هيكل مبارك راجع 

به محل زندگاني حضرت بهاهللا در سجن عكا 

صحبت فرمودند و بعداً چون جاي احبا خيلي كم 

بود حضرت عبدالبها به يك مسافرخانه تشريف 

ي آنها محلي تهيه كنند قنسول آلمان بردند كه برا

در آن مسافرخانه زندگي ميكرد حضرت عبدالبها 

دستور فرمودند كه ميهمانخانه تخليه شود صاحب 

مسافرخانه خنديد و گفت مي گويند شما يك 

زنداني هستيد طوري صحبت مي كنيد مثل اين كه 

ارباب من و آقاي من هستيد چه مي گوئيد آقاي 

 آلمان است من چگونه او را زنداني او قنسول



46

بيرون كنم؟ ولي هيكل مبارك فرمودند او 

باالخره قنسول . مي تواند جاي ديگر تهيه كند 

موافقت كرد واطاقش را داد و حضرت عبدالبها 

مسافرخانه را گرفتند و احبا پس از دو سال رنج و 

آيا مي دانيد . زحمت به آنجا نقل مكان كردند

كدام اطاق را براي خودشان حضرت عبدالبها 

برداشتند؟ اطاقي را كه از همه خراب تر بود و 

آنقدر مرطوب بود كه بر ديوارهاي آن علف 

روئيده بود و چندين شكاف باالي سقف داشت و 

اطاق انقدر . باران به آساني داخل اطاق مي ريخت

خيس و مرطوب بود كه كبكها در آنجا النه و تخم 

ل مبارك يك حصير گذاري كرده بودند هيك

داشتند و يك پوستين و اين پوستين در روز ،جامه 
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مبارك بود و در شب، به جاي پتو استفاده 

مي فرمودند وقتي كه خودشان را با آن پوستين 

مي پوشاندند لشگري از كبكها خودشان را در الي 

پشمهاي پوستين مخفي مي كردند و به ايشان 

 كردند هيكل مبارك حمله مي نمودند و سعي مي

را مغلوب كنند بعد ايشان راه ديگري را انتخاب 

مي كردند پوستين را بيرون مي آوردند و آن را از 

پشت مي پوشيدند با اين تدبير يك ساعت به 

خواب مي رفتند و تا آنكه دوباره كبك ها راهي 

براي دخول به قسمت داخلي پوستين پيدا كنند 

لذا در هر شب . اندكي استراحت مي كردند 

مجبور بودند كه هشت يا ده مرتبه اين كار را 

تكرار كنند هيكل مبارك فرمودند بنابراين حاال 
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بسيار مسرورند كه در كمال آسايش بر روي 

.تختخواب در هتل استراحت مي فرمايند

قناعت

ماري هانفور فورد در كتاب گل سرخ شرق 

:ندداستاني را در مورد حضرت عبدالبها نقل مي ك

همسر حضرت مولي الوري فكر كرده بود كه 

ذيرايي از حاكم پآن حضرت بهتر است در موقع 

ه در مواقع معمول به تن چعكا عبايي بهتر از آن 

بنابراين به خياط سفارش . مي كردند داشته باشند

دوخت عباي مرغوبي را دادند و آنرا جانشين 

حضرت عبدالبها . عباي قبلي آن حضرت كردند

متوجه مطلب شدند و فرمودند عباي من فورا 
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كجاست؟ شخصي عبايي را اينجا گذارده كه 

همسر حضرت مولي الوري . متعلق به من نيست

سعي فرمودند تا علت را براي آن حضرت روشن 

:سازند ولي آن حضرت متقاعد نگرديده فرمودند

ه چنج عبا مشابه آن پول اين عبا ميتوان پبا 

فكر ميكنيد كه . يه كردمعموال به تن مي كنم ته

ول را خرج عبايي كنم كه تنها من پمجازم اينقدر 

وشم ؟ اكر فكر مي كنيد من احتياج به عباي پمي 

نو دارم مانعي ندارد اين عبا را براي خياط بفرستيد 

نج عبا بدوزد و در پول آن پو از او بخواهيد تا با 

هار عباي چآن صورت من يك عبا را براي خود و 

راي هديه كردن به اشخاص ديگر خواهم ديگر ب

به سوي كمال: مأخذ.داشت 
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دعا

 بود و دكتر علي قلي خان كه در 1912سال 

تدارك مقدمات سفر حضرت عبدالبها به واشنگتن 

بود ، سواالتي را كه در نظر داشت هنگام ورود 

دكتر . هيكل مبارك از ايشان بپرسد مرور مي كرد

ن در انديشه اين سواالت متوجه شد نكته اي را خا

كه بيش از همه مي خواهد بداند اين بود كه در 

لحظاتي خاص، وقتي كه به عنوان نماينده 

كشورش يعني ايران در واشنگتن مي بايست 

تصميمات فوري سياسي اتخاذ نمايد، چه دعايي 

را بسرعت و از عمق قلب و از صميم دل بر زبان 

اين لحظات فرا مي رسيد كه موارد آن وقتي . براند

هم كم نبود ، دكتر خان در عين حال كه در نهايت 
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صداقت  بيشترين تالش خود را به كار مي بست، 

احساس ميكرد كه دانايي او در آن هنگام بسيار 

اي كاش مي توانست . محدود و اندك است

دعايي داشته باشد كه او را به دانايي و بينش 

آه، اي كاش مي توانست . سازدبيشتري رهنمون 

به هر حال آن روز فرا .چنين دعايي داشته باشد

رسيد كه حضرت عبدالبها وارد مي شدند و دكتر 

خان همراه با احباي واشنگتن به ايستگاه رفت تا 

مالقات بسيار محبت آميز و . از ايشان استقبال كند

دكتر خان هنوز قلب و روحش گرفتار . موثر بود

ود كه ميل داشت از حضرت عبدالبها اين سوال ب

درميانه راه مراجعت، در خيابان پنسيلوانيا . بپرسد
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بودند كه ناگهان حضرت عبدالبها اين داستان را 

:براي خان تعريف كردند

در آن سالها كه حضرت بهااهللا بي خبر از 

بغداد تشريف بردند و دو سال دور بودند، 

 و هيچكس نمي دانست كه ايشان كجا هستند

جميع قلوب در اين خوف وهراس بود كه مبادا 

در اين زمان . ايشان ديگر هيچگاه بازنگردند

حضرت عبدالبها پسر كوچكي بودند و غيبت 

طوالني پدر محبوبشان ديگر غير قابل تحمل شده 

بنابراين، يك شب ، تمام شب، پسر كوچك . بود

كه حتي آن زمان حضرت بهااهللا به ايشان به عنوان 

ا سركار آقا اشاره مي كردند، قدم مي زد، باال آقا ي

و پايين مي رفت و فرياد مي زد و التماس مي كرد 
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تمام شب . يا اهللا المستغاث. كه يا اهللا المستغاث 

ع طلوع فجر صبح موق. اين عبارت را تكرار كردند

، قاصدي دم در آمد و گفت كه غريبه اي دم 

دروازه شهر آمده و پيغامي را براي عائله ايشان 

فرستاده و از آنها خواسته كه لباس تميز و آب 

به اين ترتيب .براي حمام كردن برايش ببرند

حضرت عبدالبها متوجه شدند كه پدر محبوبشان 

.مراجعت كرده بود

فريادي كه او نيز و دكتر خان متوجه شد 

مي تواند در لحظات احتياج بر آورد يا اهللا 

المستغاث است كه به من گفته شد به اين معني 

است كه ، اي خداي من ، مرا كه درنهايت درجه 

.نوميدي هستم ، كمك كن
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 در 1933اين داستان را علي قلي خان در سال 

گرين ايكر براي خانم موريل آيوز بارون يوهان 

.يف كرده استتعر

خربزه تلخ

حضرت عبدالبها به ما دستور مي دهند كه در 

جميع موارد شكر گذار باشيم و اين حكايت را 

:روزي بيان فرمودند

شكر نعما الهيه هنگام سختي و زحمت الزم، 

زيرا در بحبوحه نعمت هر نفسي مي تواند شاكر 

باشد، حكايتي است كه سلطان محمود خربزه را 

اَياز داد، اياز بخورد و اظهار شكر و بريد و به 

سرور مي نمود، آخر چون سلطان خود قدري از 
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آن خربزه چشيد ديد بسيار تلخ است از اياز 

پرسيد كه خربزه به اين تلخي را چگونه خوردي 

و مالل نياوردي؟ جواب گفت كه من از دست 

سلطان نعمت هاي گونان بسيار لذيذ و شيريني 

وار ندانستم كه يك مرتبه خورده بودم لهذا سزا

پس انسان كه غرق . تلخي ببينم واظهار مالل كنم

نعمتهاي الهي است اگر وقتي جزئي زحمت ببيند 

.نبايد متاثر شود و مواهب الهيه را فراموش كند

نحوه دعا

حضرت عبدالبها در سفرهايشان به آمريكا يك 

مرتبه قبول كردند كه به يكي از بهائيان مخلص 

به او فرمودند كه .  كردن را تعليم بدهندنحوه دعا
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. يده دم روز بعد به محل اقامت ايشان برودسپ

موقع . ر از شادي و سرور بودپقلب فرد مزبور 

فجر برخاست و شتابان به محل اقامت حضرت 

وقتي به اتاق هيكل مبارك وارد . عبدالبها رفت

متوجه . شد، ايشان را در حالت دعا ومناجات ديد

. رسدبپيز از ايشان چي تواند هيچ شد كه نم

تصميم گرفت همان كاري را بكند كه ايشان در 

س كف اتاق زانو زد و پ.حال انجام دادن آن بودند

در سكوت براي . به دعا و مناجات مشغول شد

وقتي كه دعايش . دوستانش، براي خودش دعا كرد

تمام شد، سرش را باال گرفت و حضرت عبدالبها 

س پ. عميقاً در  حال دعا هستندرا ديد كه هنوز 

تمام مناجاتهايي . تصميم گرفت بيشتر دعا بخواند
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هنوز حركتي از . را كه حفظ بود مكرراً خواند

در اين موقع آن .حضرت عبدالبها مشاهده نمي شد

اهايش درد پفرد بهايي متوجه شد كه يكي از 

بعد صداي .شتش هم ناراحت استپگرفته و 

رج از اتاق آواز رندگان را شنيد كه خاپ

ترك بزرگي . اطراف اتاق را نگاه كرد.مي خواندند

را روي ديوار مشاهده كرد، بعد دوباره به حضرت 

هره چناگهان حالتي را كه بر . عبدالبها نگاه كرد

حضرت عبدالبها مشاهده نمود در او ميلي قوي به 

تنها . يز را فراموش كردچدعا ايجاد كرد همه 

 در قلبش بود نزديك شدن به خدا و آرزويي كه

به شيوه اي دعا كرد تا آن وقت . مكالمه با او بود

هرگز دعا نكرده بود حضرت عبدالبها به او ياد 
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در همان موقع .طور دعا كندچداده بودند كه 

حضرت عبدالبها برخاستند با لبخندي به او نزديك 

شدند و فرمودند وقتي دعا ميكني نبايد به درد 

رندگان يا به ترك ديوار فكر پا به آواز بدنت ي

وقتي مايلي دعا كني بايد اول بداني كه در .كني

.حضور حي قدير ايستاده اي

دختري كه لباس سياه پوشيده بود

وقتي حضرت عبدالبها در آمريكا تشريف 

داشتند روزي يك دختر كليمي بديدن ايشان آمد 

او كه لباس سياه پوشيده بود با رنگ پريده و

چشمان اشك آلود داستان زندگيش را اينطور 

:تعريف كرد
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سه سال است كه برادرم بدون هيچ تقصيري 

پدر و مادرم هميشه دلتنگ هستند . در زندان است

و حاال شوهر خواهرم كه تا بحال از ما نگهداري 

حضرت عبدالبها به او . مي كرد فوت كرده است

ختر فرمودند تو بايد توكل بخدا داشته باشي، د

هر دفعه كه توكل بخدا داشته ام اتفاق : جواب داد

حضرت عبدالبها . بدتري برايم افتاده است 

فرمودند پس اگر چنين است معلوم مي شود كه 

دختر . هيچ وقت كامال بخدا توكل نداشته اي 

ولي من و مادرم مرتب بدرگاه خداوند دعا : گفت

. مي كنيم و مرتب كتاب مقدس مي خوانيم

عبادت فقط كتاب : دالبها فرمودندحضرت عب

عبادت يعني . مقدس خواندن و دعا كردن نيست
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و راضي به رضاي . توكل كامل به خدا داشتن 

خدا بودن در چنين صورت خواهي ديد كه 

هميشه خوشحال خواهي بود مثل كشتي محكمي 

باش كه در درياي طوفاني بدون هيچ ترس پيش 

 مانند مي رود و سالمت به ساحل مي رسد نه

كشتي شكسته اي كه مقاومت ندارد و با اولين 

.موج غرق مي شود

آزادي حقيقي

به قلم ليدي بالمفيلد

يكروز غروب آفتاب كه اشعه سرخ رنگ شفق 

از افق كم كم زائل مي شد ما از روي پل سر نيتين 
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مي گذشتيم روشنايي دلفريب چراغهاي برق كه 

 ي دلكشي در زير درختهاي سبز نمايان بود منظره

ايجاد كرده و بدان قسمت از شهر لندن جلوه 

:حضرت عبدالبها فرمودند. خاصي بخشيده بود 

نور . من از ديدن اين منظره بسيار مسرورم

زندان ما در عكا خيلي . بسيار خوبست. خوبست 

از شنيدن اين بيان و ياد خاطره آن . تاريك بود

سالهاي تاريك و غم انگيز آن قلعه وحشت زا 

زن فراواني به همراهان دست داد ولي وقتيكه ح

يكي از ما عرض نمود كه ما از رهايي و نجات از 

: آن زندان حزن انگيز بي نهايت مسروريم فرمودند

آزادي حالت و وجدان .آزادي مكان مهم نيست

من در سجن خيلي خوشحال بودم .  شرطست
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زيرا كه آن ايام در سبيل خدمت الهي مي گذشت 

جونيت ،آزادي حقيقي بود و بال و براي من مس

مشقت، استراحت و فراغت؛ مرگ، حيات؛ خواري 

اين بود كه من درتمام . و اهانت، شرافت و عزت 

اين ايام سجن غرق در خوشحالي و سرور بودم 

وقتي كسي از زندان نفس ، رها شد آن آزادي 

حقيقي است زيرا كه نفس، خود بزرگترين سجن 

 آزادي را يافت هرگز است موقعيكه انسان اين

.نمي توان او را محبوس و مسجون نمود

63آهنگ بديع شماره : مأخذ 
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حضرت عبدالبها و نگهبان موزه

وقتي حضرت عبدالبها در آمريكا تشريف 

داشتند، يك روز به اتفاق يكي از خانمهاي بهائي 

و چند نفر ديگر به ديدن يكي از موزه ها رفتند ، 

و راه نسبتا زيادي مانده بود روز خيلي گرمي بود 

حضرت عبدالبها . تا به در ورودي اصلي برسند 

خسته بودند و خانمي كه همراه ايشان بود بدنبال 

راهي مي گشت كه نزديكتر باشد، حضرت 

عبدالبها روي سكوئي نشستند و منتظر بودند تا آن 

خانم برگردد، عاقبت خانم دري را پيدا كرد كه 

و نگهباني » ورود ممنوع«روي آن نوشته بود 

جلوي آن ايستاده بود،  نگهبان مرد يهودي كوتاه 
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قد و خوش صورتي بود، خانم براي او شرح داد 

كه بدنبال چه مي گردد و از آن نگهبان نزديكترين 

.راه را به داخل موزه پرسيد 

نگهبان از دور به حضرت عبدالبها كه 

ه استراحت مي فرمودند نگاه كرد ، صورتش شكفت

و بعد پرسيد كه آيا . با من بياييد: شد و گفت

نه ايشان : ايشان يهودي هستند؟ خانم جواب داد 

مرد نگهبان ديگر . حضرت عبدالبها از ايران هستند

سئوالي نكرد ولي پيدا بود كه سئواالت زيادي 

حضرت عبدالبها و خانم به اتفاق نگهبان . داشت

 محل به داخل موزه رفتند و خيلي از ديدن آن

وقتي از آنجا خارج شدند چون خيلي . لذت بردند

خسته شده بودند، روي چمنها زير درختي جلوس 
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آيا : فرمودند، مرد يهودي از آن خانم سئوال كرد

ممكن است بگوئيد كه ايشان كي هستند؟ بنظر 

مي آيد كه شخصيت مهمي باشند، آن خانم بهايي 

كمي از زندگي حضرت عبدالبها براي آن مرد

مايل است ايشان را زيارت :مرد گفت. صحبت كرد

كند و به نزد حضرت عبدالبها رفت ، حضرت 

عبدالبها با چهره پر از محبت به او نگاه كردند و 

نگهبان جواب . بيا پيش من بنشين: فرمودند 

حضرت عبدالبها فرمودند آيا بر . نمي توانم:داد

خالف قانون است كه روي چمنها بنشينيم؟ 

گفت ولي شما مي توانيد بنشينيد شما همه نگهبان 

قسمتهاي موزه را نديده ايد ،آيا مايل هستيد بعد 

از استراحت دوباره به داخل موزه برويد؟ حضرت 
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ديگر از ديدن عالم : عبدالبها با لبخندي فرمودند

جسماني خسته شده ام، بايد به عالم روحانيات 

بعد پرسيدند نظر شما چيست؟ آيا . سفر كنم 

نياي روحانيات را ترجيح نمي دهيد؟ آن مرد د

من هر چه مي دانم مربوط به عالم : جواب داد 

جسماني است و به همين دليل آن را ترجيح 

ولي انسان : حضرت عبدالبها فرمودند . مي دهم

وقتي به عالم روحاني مي رسد عالم جسماني را از 

دست نمي دهد درست مثل اينكه وقتي شما به 

االي يك خانه مي رويد آن خانه را ترك طبقه ب

نكرده ايد بلكه طبقه پايين زير پاي شما است آن 

مرد با صورت شكفته و خوشحال بيانات مبارك را 
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تصديق كرد و بخوبي معلوم بود كه صفا و محبت 

.حضرت عبدالبها او را منقلب كرده است

انقطاع به عدم تعلق قلب

 داشتند هيكل مبارك وقتي در پاريس تشريف

راجع به پاريس بياناتي فرمودند و اظهار اميدواري 

كردند كه گرچه حال پاريس مخمود است عاقبت 

به اهتزاز آيد و احبا را به خدمت تشويق نموده 

:فرمودند

هر شخصي قيام نمايد منصور و مظفر شود «

»هر نفس منقطعي مؤيد گردد

احبا عرض كردند كه آيا هر قدر از شئون 

سته شود بر حاالت روحاني افزوده جسماني كا
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ولي انقطاع به عدم اسباب «مي شود؟ فرمودند

نيست بلكه به عدم تعلق قلب است ما در طهران 

شب داراي هر چيز بوديم فردا صبح جميع را 

غارت كردند به درجه اي رسيد كه قوت اليموت 

نداشتيم من گرسنه بودم نان نداشتيم والده قدري 

ريخت به جاي نان مي آرد در دست من مي 

بعد حكايتي » خوردم با وجود اين مسرور بوديم

فرمودند به اين مضمون كه دو نفر رفيق بودند 

يكي غني منقطع و ديگري فقير دنيا دار به 

خواهش مرد فقير قصد سفر كردند مرد غني از 

جميع عالئق دنيوي گذشت و حركت كرد مرد 

شايد فقير كه ديد رفيقش از همه چيز گذشته و 

ديگر مراجعت نكند گفت صبر كن من حماري 
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دارم او را همراه بياورم رفيق غني گفت تو مرد 

سفر نيستي زيرا از يك حمار نگذشتي اما من از 

همه چيز گذشتم و قصد مراجعت نداشتم حال 

آنكه تو جز يك حمار نداشتي براي مراجعت بي 

پس انقطاع به عدم تعلق « بعد فرمودند . قراري

»ست نه عدم اسبابقلب ا

باليا و تقويت روحاني

حضرت عبدالبها در سان فرانسيسكو به 

مالقات چارلز تينلي رفتند او سياهپوستي بود كه 

مدتي مديد به علت شكستگي پا مالزم بستر بود 

مي خواهم ... آقاي تينلي گفت صبر و قرار ندارم

زودتر بلند شوم بيرون بروم و فعاليت امري را 
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حضرت مولي الوري به او . وع كنمدوباره شر

شما نبايد غمگين باشيد اين درد و رنج : فرمودند

شما .... باعث تقويت روحاني شما خواهد شد

داستاني را براي شما . خيلي براي من عزيز هستيد

يكي از حكام مي خواست يكي از :تعريف مي كنم

پس براي .رعايا را به مقامي عالي منصوب كند 

عليم نمايد او را به زندان انداخت و اين كه او را ت

ترتيبي داد كه خيلي رنج ببرد و سختي بكشد و 

شخص مزبور خيلي از اين كار تعجب كرد چون 

حاكم او را از . انتظار لطف و عنايت بسيار داشت

اين . زندان بيرون آورد و امر كرد چوبكاري كنند

كار خيلي باعث حيرت مرد شد چون فكر مي كرد 

پس از اين او را . او را دوست دارد حاكم خيلي
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به سر دار كرد تا نزديك به مردن رسيد، بعد از آن 

اگر مرا دوست : حالش بهتر شد از حاكم پرسيد

داري چرا اين بالها را سر من آوردي؟ حاكم 

مايلم تو را به مقام صدر اعظمي : جواب داد

حال كه اين فشارها و سختي ا را . منصوب كنم

ل كردي، براي اين كار مناسب تر گذراندي و تحم

مايلم تو خودت بداني كه اين سختي ها . هستي

چيستند و تحمل آنها چقدر مشكل است وقتي كه 

مجبوري تنبيه كني ، مي داني كه موقع تنبيه شدن 

من تورا دوست دارم و .انسان چه احساسي دارد 

همين نكته در .مايلم كامل و بدون نقض باشي

 دارد بعد از اين درد و رنج مورد شما هم مصداق

به بلوغ خواهيد رسيد خداوند گاهي اوقات ما را 
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به رنج و تعب مي افكند و نارحتي هاي بسيار 

براي ما فراهم مي آورد تا در امر او قوي و 

شما به زودي شفا خواهي يافت و .نيرومند شويم

از لحاظ روحاني به مراتب قوي ترا از قبل خواهي 

ليت خواهي كرد و پيام مبارك شد و براي خدافعا

.را به بسياري از نفوس ابالغ مي كني

خاطراتي از حضرت عبدالبها :مأخذ

گوشه هايي از ايام اوليه امر بهايي در كاليفرنيا

خدمت

خانم لوا به منظور زيارت طلعت حضرت 

مولي الوري و ديدن قلعه محصنه عكا در ارض 



73

ر حضور يك روز كه د. اقدس اقامت داشت

مشرف بود، هيكل ميثاق به او فرمودند به علت 

كثرت مشاغل نمي توانند به عيادت يكي از 

دوستانشان كه مريض و فقير بود بروند و مايلند او 

از جانب ايشان اين كار را انجام دهد و در انتها 

فرمودند براي او غذا ببر و درست مثل خود من 

 رسيدگي كه مدتهاست از او موظبت ميكنم به او

كن بعد محل زندگي آن شخص را به او نشان 

لوا مسرور و مفتخر از اينكه حضرت . دادند

نين ماموريتي را به اومحول فرموده اند چعبدالبها 

به راه مي افتد اما به زودي باز مي گردد و شكوه 

و شكايت سر مي دهد كه موالي من اصال شما 

شتناكي ه جاي وحچنميتوانيد تصور كنيد كه مرا به 
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فرستاديد نزديك بود از بوي تعفن آنجا و كثافت 

اطاقها و وضع اسف بار آن مرد و خانه اش 

بيهوش شوم وبراي اينكه مبادا به مرض وخيمي 

حضرت عبدالبها با . مبتال شوم از آنجا فرار كردم 

حالتي مغموم و متاسف فرمودند اگر مي خواهي 

ني به خدا خدمت كني بايد به خلق خدا خدمت ك

زيرا صورت و مثال الهي در او موجود است و به 

او امر فرمودند كه به منزل آن مرد مراجعه نمايد و 

تاكيد نمودند اگر كثيف است تميزش كن اگر 

ركين است به حمامش ببر و اگر گرسنه است چ

غذايش بده و تا وقتي اين كارها را نكردي نزد من 

ان اين هيكل مبارك بارها به دست مباركش. برنگرد

كارها را براي آن مرد انجام داده بودند آيا او 
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نمي توانست فقط براي يك مرتبه آنها را انجام 

دهد؟

انديشه ها:           مأخذ

زماني مرد بسيار مغروري زندگي مي كرد كه 

. مقام و مرتبه حضرت عبدالبها را درك نكرده بود

و روزي درخيابان به حضرت عبدالبها نزديك شد 

س شما بنده خداوند خوانده مي شويد؟ پ: گفت 

.بله اين اسم من است: حضرت عبدالبها فرمودند

بسيار خوب من : مرد با غرور و تكبر گفت

.موسي هستم
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حضرت عبدالبها فرمودند بسيار خوب موسي 

فردا دراين گوشه خيابان با من ديدار كن و ما با 

ر هم مي رويم و به مردم خدمت ميكنيم همانطو

مرد موافقت كرد و .كه حضرت موسي خدمت كرد

صبح روز بعد تا غروب همراه حضرت عبدالبها به 

مالقات بيماران و فقرا رفت و به نيازمندان خدمت 

كرد و با مردي كه تشنه محبت حضرت عبدالبها و 

. طالب نصايح خردمندانه ايشان بودند مالقات كرد

با اين حال. غروب مرد خيلي خسته شده بود

دست از غرورش بر نمي داشت و وقتي كه 

حضرت عبدالبها از او خواستند روز بعد هم ايشان 

را همراهي كند قبول كرد باز هم تا غروب روز 

ذيرفت كه يك روز پدوم مرد خيلي خسته شد، اما 
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روز . ديگر هم با حضرت عبدالبها همراهي كند

سوم وقتي كه آنها از آن كار سخت و فرساينده 

 ، مرد نتوانست انديشه اين گونه سخت برگشتند

حتي يك دقيقه هم . كار كردن را تحمل كند

او درسش را فرا گرفته و . نمي توانست تحمل كند

بارقه اي از شمس عظمت حضرت عبدالبها را 

س وقتي مي خواستند جدا شوند پ.درك كرده بود

و قبل از آنكه حضرت عبدالبها بتوانند او را براي 

ر به همكار دعوت كنند با خضوع و يك روز ديگ

يا عبدالبها من فردا صبح : فروتني بسيار گفت 

.ديگر موسي نيستم
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آخرين شام نيويورك

آن شب آخرين شبي بود كه هيكل مبارك در 

نيويورك تشريف داشتند شبي بود كه حكايت از 

.فراق مي كرد و دل احباب را مي گداخت

 روز روز چهارم دسامبر براي وجود مقدس

خسته كننده اي بود بعد از آنكه عده زيادي را به 

حضور پذيرفته بودند و عصر در منزل مستر كني 

در جلسه اي كه تشكيل شده بود نطق مفصلي 

فرموده و شب هم در محفل تياسيفيهاي نيويورك 

خطابه اي بس مهيمن ايراد فرموده بودند با وصف 

اين احبا را براي توديع به صرف شام دعوت 

ميهماني مفصلي بود و احبا و دوستاني . فرمودند

كه مي دانستند فردا هيكل مبارك از نزدشان 
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خواهند رفت وقت را غنيمت شمرده براي صرف 

آخرين شام در ميهماني حضرتش حضور به هم 

در اين ضيافت از كيسه فتوت . رسانيده بودند

مجلس شاهانه . حضرت عبدالبها خرج شده بود

ايل بودند حول طلعت اطهرش اي بود و همگي م

طواف كنند،  ولي هر كدام خواستند پذيرايي را به 

عهده بگيرند تا معبود يكتايشان آسايشي نمايد 

نام من عبدالبها است «:اجازه نفرمودند و گفتند كه 

».من بايد خدمت احبا را به عهده گيرم

آن روح مقدس با ضعف بنيه اي كه داشتند 

ته مقابل ميهمانان ديسهاي سنگين را برداش

اما چه . مي گرفتند و از آنها پذيرايي مي كردند

كسي مي توانست شام بخورد؟ همگي اشك 
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مي ريختند و هيكل مبارك در نهايت محبت به 

باالخره پذيرايي تمام شد . آنها تعارف مي كردند 

ميهمانان آرزو داشتند هيكل مبارك هم چيزي ميل 

برآورده شد اما هيكل مبارك از بفرمايند اين آرزو 

باقيمانده ديس ها مقدار كمي غذا در ظرفي جمع 

.نموده ميل فرمودند

روش حضرت عبدالبهاء

روزي حضرت عبدالبها و مترجم و من در 

هيكل مبارك . يكي از اتاقهاي پذيرايي تنها بوديم

درباره يكي از احكام مسيحيت صحبت 

ان بقدري با تفاسير مي فرمودند و تعبير ايش

معموله فرق داشت كه نتوانستم جلوي خود را 
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بگيرم بطوري كه زبان گشوده اعتراض خود را 

خوب بخاطر دارم كه با كمال . عرض كردم

حرارت گفتم چگونه ممكن است اين قدر مطمئن 

هيچكس نمي تواند پس از قرنها سو تفسير و . بود

مجادله بگويد مقصود اصلي حضرت مسيح اين

اين . كامال ممكن است: به آرامي فرمودند. است

البته نشانه اي از اضطراب روحي من و كوري من 

نسبت به مقام ايشان بود كه با وجود آن همه 

استحكام و متانت مملو از قدرت و سيطره به 

جاي آنكه راحت شوم بدون صبر و با نهايت 

. شتاب بر زبان رانده گفتم نمي توانم قبول كنم

گاه غضب آلوده اي را كه مترجم بر من هرگز ن

انداخت فراموش نمي كنم زيرا او با نگاه خود 
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واضحاً به من گفت تو كيستي كه اعتراض نمايي 

و يا حتي قابليت سوال از هيكل مبارك را داشته 

باشي؟ ولي حضرت عبدالبها اين چنين نفرمودند 

پيش از آنكه .و چقدر سپاسگزارم كه آنچنان نبود

ه سخن را دردست گيرند لحظه اي باز رشت

چشمهاي زيبا و . نگريستند. طوالني بر من گذشت

آرامشان درپي روح من مي گشت و با چنان 

محبت و عرفاني در پي آن گوهر گمشده بود كه 

بعد . تمام حرارت اعتراض در من افسرده شد

همانگونه كه عاشقي لبخند فاتحانه به معشوق 

 لبخندي زدند و .خود مي زند بر من نگريستند

گوئي دستهاي روحشان باز شده و مرا در آغوش 

من از راه : گرفتند و درآن حال به من فرمودند
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اين . خود كوشش مي كنم و تو از طريق خودت

بيان مانند دست سردي بود كه بر پيشاني تب دار 

گذارده شد و يا چون شربت آب گوارائي بود كه 

با مفتاحي گوئي .به لب سوخته اي عنايت گرديد

غيبي ابواب قلب منجمد و زنگ زده من با اشك 

از ديدگانم فرو ريخت و صدايم مي لرزيد و 

ببخشيد: آهسته عرض كردم

در گه دوست: مأخذ

      يكي از علماي اسالم از محضر مبارك 

ند سوال نمود هيكل مبارك به چحضرت عبدالبها 

عده اي از اصحاب و ياران كه حضور داشتند 

ون من كار زياد دارم شما نامه اين چودند فرم
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شخص را بخوانيد و جوابي به ايشان بدهيد تا من 

به كارهايم برسم اين را فرمودند و نامه را به 

دست اصحاب دادند و خودشان تشريف بردند 

همه نامه را خواندند و به جناب اديب العلما 

گفتند كار شماست و ما همه شمار را به استادي  

جناب اديب العلما تعريف مي كند و . اريم قبول د

مي گويد من نامه را گرفتم و گفتم يك اتاق 

خلوت به من بدهيد و بعد رفتم در اتاق و مقدار 

زيادي كاغذ سفيد، قلم و مركب هم با خودم 

و نوشتم . آستين باال زدم عبا را كنار گذاشتم.بردم

با اك كردم و پيا ايها العالم النحرير و بعد آن را 

خالصه يك . خودم گفتم نه اين خوب نيست

وقت متوجه شدم كه سه روز تمام گذشته و من 
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مقداري كاغذ سياه كردم و هنوز يك جمله اين 

روز سوم حضرت . آخوند را نتوانستم جواب دهم

ه شد؟ چعبدالبها فرمودند جواب اين شخص 

خوب نيست زياد طول بكشد و من با كمال 

 موضوع را در ميان شرمساري عرض حال كردم و

فرمودند .گذاشتم كه حكايت دل از اين قرار است 

بعد فرمودند بنشينيد و اظهار محبت . عجب

در . فرمودند و ديگر صحبتي از اين مقوله ننمودند

هيكل مبارك با او . ضمن مفتي عكا مشرف شد

عده زيادي هم . مشغول صحبت كردن شدند

و اتاق مملو بود از مسافر . حضور داشتند

همانطوريكه با مفتي عكا صحبت مي فرمودند رو 

به ما كردند  و فرمودند خوب است جواب اين 
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شخص را خودم بدهم و دو سه كلمه اي بنويسم 

و به شما زحمت ندهم در حاليكه با مفتي صحبت 

. مي كردند، جواب آن شخص را هم مي دادند

مشغول نوشتن شدند سه صفحه تمام شد بعد 

ر اشتباهي دارد تصحيح كن اديب فرمودند بگير اگ

العلما مي گويد من اين اوراق را برداشتم و 

چهتعجب كردم اين  . خواندم هوش از سرم رفت

شخصي است من با اتاق خلوت سالها تحصيالت 

عربي،فارسي،شعر و منطق نتوانستم جواب يكي از 

علما را بدهم و حضرت عبدالبها در آنجا در حين 

نع و شافي وكافي با اين نين جواب مقچمكالمه 

سرعت مرقوم فرمودند و در آن موقع فهميدم كه 

.ايشان واقعا سراهللا مي باشند
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 در خاطرات پ            جناب استان وودكا

:خود مي نويسد

bostonوقتي كه حضرت عبدالبها در بستن 

تشريف داشتند فرصت را مغتنم شمردم و پدرم را 

ا آن موقع در حومه منزل م. به حضور مبارك بردم

پدرم در آن ايام .  قرار داشتNewtonنيوتن 

 ساله بستني و مرد مذهبي ، 75يك هنرمند محترم 

او با . پرهيزگار، روحاني و دعا خوان بود

طرفداري و ايمان من به ديانت بهايي نطر موافق 

پسرم من براي : داشت ولكن قبال به من گفته بود

او بر حسب خواهش . تغيير عقيده خيلي پير هستم

من در برخي از جلسات بهايي در بستن شركت 
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كرده و حاال از فرصت مالقات با حضرت عبدالبها 

اما آنچه سبب بهت و حيرت .مسرور و خرسند بود

در اين تشرف بود اين بود كه پدرم رشته كالم را 

در محضر مبارك به دست گرفته و متكلم وحده 

گز فراموش من خاطره اين مصاحبه را هر. بود

پدرم مدت نيم ساعت سعي مي كرد .نخواهم كرد

كه براي حضرت عبدالبها وضع قانون و مقررات 

نمايد و حضرتش را در مسائل روحاني روشني 

فكر بخشد يا به عبارت بهتر پدرم فرصتي يافته 

بود تا براي حضرت عبدالبها كه با كمال محبت و 

فه رافت مطالب او را استماع مي فرمودند، فلس

روحاني خود را كه در طول حيات، راهنمايش 

من بيهوده و نگران در كنجي . بوده توضيح دهد
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نشسته بودم زيرا حضرت عبدالبها از اين مصاحبه 

معكوس يعني شنيدن سخنراني پدرم احساس ادني 

آن حضرت در .ناراحتي و نارضايتي نمي فرمودند

حاليكه ما را در درياي محبت عميق خود مستغرق 

با حالت متبسم جلوس نموده بودند،در مقابل و 

. اظهارات پدرم به ندرت تكلم مي فرمودند

باالخره پدرم از محضر مبارك بيرون آمد در 

حاليكه احساس مي كرد مصاحبه بسيار جالبي با 

.                            حضرتش داشته است

دام

در سفر اروپا و آمريكا اغلب از مردان و زنان 

شمند حضور مبارك مشرف ميشدند سئواالتي دان



90

مي نمودند و از محضر آن  موالي مهربان استفاده 

روزي يكي از خانمها حضور . شايان ميكردند

مبارك مشرف شد و عرض كرد كه يكي از 

دوستان من چون دانست كه به حضور مبارك 

مي آيم به شدت مرا منع كرد كه مبادا به آنجا 

. افتي و بهايي مي شويبروي زيرا بدام مي 

[ هميشه اين ادب: حضرت عبدالبها فرمودند 

غافلين بوده كه مخلصين را از امراهللا منع ] روش

مي نمودند، اما دام ، الحمداهللا ما شصت سال است 

در اين دام خوشيم و ابدا فكر فراري نداريم، اين 

دامي است كه نفوس را از قيد اوهام و تعصبات 

از حبس نفس و هوي نجات آزاد مي نمايد و 
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مي دهد و اسير محبت اهللا و خدمت به عالم 

.انساني مي كند

تا كي صبر كنم سرم ميچاد سرما مي خورم

چون وضع حمامهاي آنزمان مرتب و منظم 

نبود جناب دكتر يونس افروخته با جناب حاجي 

ميرزا حيدر علي مشورت مي كند و قرار 

اد آقا باالي معمار قفقازي مي گذارد كه جناب است

كه در آن زمان مشرف بود استدعا كند حمام 

استاد آقا . مختصر و محقري در بيت مبارك بنا كند

باال عريضه اي عرض مي كند و اين توفيق را تمنا 

به محض . مي كند و مورد قبول واقع مي شود

حصول اجازه استاد مذكور مصالح الزم را آماده 
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بوسيله احبا خريد يكدستگاه مي كند و از بيروت 

. حمام فلزي و وسايل الزمه آن را تقاضا مي نمايد

سه روز از اين مقدمه گذشته بود و بنائي تازه 

شروع شده بود، در حاليكه احبا همگي حضور 

مبارك مشرف بودند، حضرت عبدالبها خطاب به 

جناب استاد آقا باال : استاد آقا باال مي فرمايند

ستاد آقا باال مضطربانه عرض مي حمام تمام شد؟ ا

خير قربان مشغولم، از بيروت هم هنوز : كند

حضرت عبدالبها دوباره مي . جواب نرسيده است

پس كي تمام مي شود؟ حضرت عبدالبها : فرمايند

در اين موقع تبسمي مي فرمايند و حكايت ذيل را 

:بيان مي فرمايند
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حكايت من و شما حكايت عربي است كه سه 

ش بي كاله بود و در كوچه و بازار در سال سر

معرض گرما و سرماي سوزان و باران سر برهنه 

يك شخص كريمي پيدا شد بر او رحم . مي گشت

. آورد و خواست عمامه براي او تدارك نمايد

عرب را نزد بزاز برد و پارچه عمامه برايش آورد 

و او به مجرد اينكه بزاز سر توپ چلوار را باز كرد 

 پيمان نمايد عرب سر برهنه فورا يك سر تا ذرع و

پارچه را گرفت هنوز نبريده با عجله دور سر خود 

بزاز گفت صبر كن ذرع كنم ، عرب گفت . پيچيد 

...تا كي صبر كنم سرم ميچاد سرما مي خورم: 
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طرفداري از مردها

روزي در شيكاگو جمعي حضور مبارك 

مشرف بودند و هيكل مبارك بياناتي راجع به 

بيان نمودند . تساوي حقوق زن و مرد مي فرمودند

كه جميع بندگان در نزد خداوند يكسانند هركس 

اعمالش بهتر مقرب تر است و بعد با تبسم رو به 

:خانمها نموده فرمودند

من درآمريكا و اروپا گفتم فقط در يك مسئله «

رأي است كه زنان نسبت به مردان مؤخرند و 

هم در كاليفورنيا زنها طلب مساوات مي نمايند آن

حق رأي گرفته اند در باقي مسائل و شئون مردها 

واقعاً آن مردان .... بايد طلب مساوات نمايند

شخص محترمي با خانمش . بيچاره عمله زنانند
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نزد من آمد قدري غبار بر كفش آن خانم محترمه 

نشسته بود فوراً به شوهرش گفت كفشهاي مرا 

ر كفش خانم را پاك پاك كن آن مرد بيچاره غبا

نمود و نگاهي به من كرد من گفتم خانم آيا شما 

هم كفش شوهر خود را پاك مي كني؟ گفت من 

گفتم نشد اين مساوات . لباس او را پاك مي كنم

باري . نيست شما هم بايد كفش او را پاك نمائيد 

حاال شما هم خوبست قدري طرفداري مردها 

: فرمودندبعد از بيانات مبسوطي»... نمائيد

قلوب بايد منجذب به نفحات اهللا باشد تا هر «

نفس ديگري را بر خود مقدم شمرد نه آنكه خود 

را مقدم داند يكي از بهائيان فارسي به عكا آمد از 

من طلب ذكر خيري براي حرم مرحومه خود
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مي نمود و هايهاي براي آن مرحومه گريه مي كرد 

ه من و مي گفت كه چهل سال آن زن در خان

زحمت كشيد چون من ثروت نداشتم او هيچ 

.وقت راحت نبود

خالصه احساسات روحانيه بايد چنين باشد 

حاالت بايد الهي باشد حاالت جسماني شأن 

».حيوان است

خودخواهي مادران

روزي در اسكندريه حضرت عبدالبها راجع به 

تعليم و تربيت و وظيفه مادران در قبال فرزندان 

مي فرمودند كه مضمونش اينست كه خود بياناتي 

پدران و مخصوصا مادران بايد هميشه در فكر آن 
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باشند كه چگونه بهتر مي توان اوالد را تربيت كرد 

نه آنكه چطور آنها را نوازش كرد و يا آنقدر 

كودكان را در آغوش كشيد و از تربيت آنها غافل 

به اين معني كه در حدود . ماند كه فاسد شوند

 خود جسم و جان و فكر و روح آنها را اختيارات

به تعاليم اساسي خلوص، مهرباني، اعتماد، اطاعت، 

آزادي حقيقي و محبت به تمام نژادها آشنا 

از هم اكنون تمدن دنيا در پيشرفت است . ساخت

و نسل آينده قدر آن را دارد كه خوش قلبي و 

از اوان كودكي . حسن نيت را در عالم تامين كند

يد به اطفال خود محبت به خداوند و مادران با

محبت به نوع بشر را تعليم دهند نه آنكه محبت به 
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مردم آسيا و يا روم اروپا و يا آنكه مردم آمريكا 

.بلكه محبت به نوع انسان

بعضي از مادران نسبت به اطفال خود 

محبتهاي عجيب و غير قابل توضيحي دارند كه 

ايرانيها آن مي شود آن را محبت معكوس ناميد ما 

را دوستي خاله خرسه مي ناميم اين نوع محبت در 

عوض آنكه به آنها خوبي برساند بيشتر برايشان 

)ترجمه(مضر است

بعد هيكل مبارك داستاني به اين مضمون بيان 

هنگاميكه جمال مبارك در عكا تشريف : فرمودند

داشتند پسر يكي از احبا را به يك نجار آلماني 

ك ماه مادرش به حضور حضرت سپردند بعد از ي

بهااهللا رفت و ناله و زاري آغاز كرد و پسرش را 
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مي خواست مي گفت جاي پسرش خوب نيست 

و نجار دينش را لعن مي كند حضرت بهااهللا 

فرمودند كه با آقا مشورت كند هر چه ايشان 

.فرمودند انجام دهد 

او به نزد حضرت عبدالبها رفت و داستانش را 

 عبدالبها فرمودند آلماني ها عرض كرد حضرت

هيچ وقت كسي را لعن نمي كنند و آنها به اين 

آن مادر رفت و يك ماه ديگر .چيزها عادت ندارند

بازگشت و اين دفعه بهانه آورد كه پسرش را 

مجبور كرده يك بار گندم را به دوش بكشد 

حضرت عبدالبها به او فرمودند اگر نجار چنين 

يني براي منظم شدن چيزي را دستور داده تمر

پسرش بوده و هيكل مبارك او را راضي كردند و 
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. مرخص شد اما باطناً ناراضي بود و غرغر مي كرد

چند ما ه گذشت و دوباره مادر با گله و شكايتهاي 

تازه به حضور مبارك بازگشت و اصرار داشت كه 

پسرش را از نزد نجار بيرون آورد زيرا مي گفت 

ولي حضرت عبدالبها كه .او نور ديده من است 

ديدند مادر آنهمه خود خواه است فرمودند تا دوره 

شاگردي او به آخر نرسد نمي توانند او را بيرون 

بياورند باالخره مادر تسليم شد و بعد از هشت ماه 

كه خوب كار يادگرفت استادش را ترك كرد و 

مادرش به وجود او افتخار مي كرد زيرا پسرش 

:بعد فرمودند. ته بودهمه كارها را آموخ

پس در اين صورت مادرها نبايد راجع به نفع «

خودشان فكر كنند بلكه ترقي بچه هاي خود را 
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تمدن فرداي بشر مديون تربيت اطفال . بخواهند 

)ترجمه(» امروزي است

شرحي در موردي يكي از الواح مزاح آميز 

حضرت عبدالبها

جناب لقائي كاشاني كه عاشق حضرت 

ا بود و نسبت به موالي خود هستي خويش عبدالبه

را فدا كرده قصيده اي سي و هشت بيتي در 

نهايت درجه شيدائي و شيوايي انشا و انشاد نموده 

و فرياد برآورد كه اين همان شاه است ظاهر در 

لباس بندگي، اين همان عبداست باهللا و اين همان 

موالستي ولي چون اين قصيده به دست مبارك 
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لبها رسيد فوراً اين لوح را براي حضرت عبدا

:جناب لقائي عنايت فرمودند

هواالبهي

اي ناظم لئالي منثور،فريحه ات سيال و اشعار 

آبدارت چون ماء زالل، شيرين و بديع و فصيح و 

. بليغ، ولكن يا حسرتا كه موافق مذاق عبدالبها نه

من تراب عبوديت بر سر بيزم ولكن شعرا تاج 

من حالوت شهد عبوديت . دعظمت بر سر من نهن

مي چشم و آنان شربت تلخ فخامت و مهابت و 

زيانه اگر حاضر بودي تا. كامم مي ريزندرفعت به 

موفور حد مشروع را مالحظه مي فرمودي، ولي 

يا . تو در آنجا و ما در اينجا و اجراي حد مشكل

يك غزل و قصيده در عبوديت محضه و 
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خاكساري صرف و محويت بحت و تذلل و

انكسارات اين عبد انشا و انشاد مي نمايي و 

مي فرستي تا تالفي مافات شود و تدارك 

من تا حال فتوايي ندادم اين دفعه، .اجحافات گردد

ديگر فتوا خواهم داد كه يكي سرت گيرد و 

ديگري پيكر، يكي چماق زند و ديگر شش پر و 

سراسيمه تو را دوان دوان و كشان كشان به اينجا 

ند واهللا به مجرد ورود سر بر زمين نهي و پا به آور

فلك آري و دكنك و كتك سخت خوري تا من 

فاختر . بعد اغالق و اغراق و غلو را فراموش كني

.لنفسك ما يحلو

ع ع
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جناب لقائي كه شيفته جمال عبوديت حضرت 

عبدالبها بود بمحض زيارت اين لوح امنع اقدس 

قاي مبارك از آن چنين استنباط كرد كه اميد ل

برايش ميسر است، اما نه با پرداخت غزل درباره 

لذا غزلي ديگر سرود و با شيوه . عبوديت مبارك

شاعري به خود حق داد كه مقام رفيع حضرت 

به اين اميد كه به حضور مبارك . عبدالبها را بستايد

در آن غزل . مشرف گردد و حد شرعي را بخورد

:چنين توصيف مي كند

 من شاه زند چوب مرا      گر بر اين نيت

پاي احباب تمامي به فلك بايد كرد

از اوراق       در مديح تو ببايد كه سترد 

 لطف آيات الهي همه حك بايد كرد
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روزگاري گذشت و خبر آوردند كه در شهر 

قم چند نفر بي نهايت مشتاق استماع كالم الهي 

شده و مي خواهند از اساس امراهللا ، درست و 

لذا جناب لقائي داوطلبانه به . طلع گردندكامل م

اين سفر رفت ولي بدخواهان و مبغضين آن بلد 

بر سر آن مظلوم ريختند و پايش را به چوب 

پس از خالصي . بستند و كتك مفصلي به او زدند

:از آن معركه اين شعر را سرود

ذكر قم غم ز دلم برد كه آنجا خورديم     

 كتكياي بسي جاي تو خالي چه مفصل

پيل مستيم و غمي نيست اگر بر سر ما

    پيلبان گاه به گاهي بنوازد كجكي
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جناب لقائي پس از گذشت مدت زماني 

باالخره به منتهي آرزوي خود رسيد و به شرف 

لقاي حضرت عبدالبها نائل گرديد و بمحض ورود 

حضرت عبدالبها نگاه . در گوشه اي جالس شد

بخندي جانبخش عطوفتي به وي فرمودند و با ل

پرسيدند جناب لقائي در قم چقدر كتك خورديد؟ 

فوري عرض كرد قربان همانقدر كه برات فرموده 

بوديد و نكته دقيقه لطيفه ، اشاره به همان لوحي 

.است كه به افتخارش نازل شده است

جزوه خدمت و عبوديت از هوشنگ گهرريز:مأخذ


