دیگر الواح و خطابات حضرت عبدالبهاء
هواللّه
یزد
حضرت افنان سدرهٴ ر ّبان ّیه جناب اقا س ّید میرزا ابن جناب اقا س ّید مهدی علیه بهاء الله الأبهی
هوالأبهی
السدرة المبارکة ینبغی لک ان یدلع لسانک بالثّناء علی ربّک ال ّرحمن ال ّرحیم بما انبتک من هذه
ایّها الفرع المهت ّز من نفحات ّ

الشّ جرة المبارکة و غرسک فی الحدیقة ال ّرحمان ّیة و سقاک من ماء معین و الکوثر و التّسنیم حتّی نموت و انتشات بفیض سحاب
مهب س ّر الوجود و تو ّرقت باوراق محبّة الله و ازهرت بازهار معرفة الله و اسال الله ان یجعلک
الجود و اهتززت بالنّسائم الهابّة من ّ

خضلاً نضراً ریّاناً برشحات غمام الألطاف و مزیّناً فی ابهر حلل الجلال و متجلّیاً فی ابدع هیئة الجمال حتّی تقتدر ان تثبت علی

تتمسک بهذه العروة الوثقی و تنادی بعهد الله بین الوری و تورد الظّماء العطاش علی منهل موهبة الله و تد ّل الجیاع
میثاق الله و ّ
علی المائدة الممدودة فی حضرة الکبریاء فیا بشری لمن شرب کاس البقاء من ید ساقی العنایة فی هذا الأثناء و البهاء علیک و

علی ک ّل ثابت علی المیثاق ع ع

***
هوالأبهی
ق
جناب مح ّمد کریم علیه بهاء الله الأبهی ملاحظه نمایند
هوالأبهی
ای ناظر بمنظر اکبر الیوم افق وجود بکوکبی تابان گردد که انوارش اعلاء کلمة الله و اشراقش نشر نفحات حضرت کبریا حرارتش
نار مح ّبت الله مطلعش صبح هدی پس ای دوستان الهی و ای یاران معنوی وقت امید است نومید مشوید زمان رجا و حصول

امال است مایوس و مبتلا نگردید شمعون صفا یعنی پطرس اکبر حضرت عیسی شخص ص ّیادی بود و سلمان فارسی شخص

دلّألی شمعون جهانیرا مفتون نمود و سلمان جمعی را مظاهر ایات رحمن کرد پس ه ّمت را عظیم و مقاصد را جلیل نمائید تا
امکان را از خاور تا باختر روشن و نورانی نمائید
عبدالبها ع

***
قزوین
حضرت حکیمباشی علیه بهاء الله الأبهی
هوالله
ای منادی میثاق مکتوبی از ان جناب وارد و نفحات قدس از ان استشمام شد زیرا در نهایت انقطاع و خضوع و خشوع و
محویّت و فنا و تواضع تام نسبت باح ّبا تحریر یافته بود معانی سبب فرح قلوب بود و مضامین بادی انشراح نفوس گشت که

الحمد لله جمال قدیم را بندگانی مظهر خلق عظیم موجود منقطعند و منجذب مستبشرند و مبتهل بکلّی فانی از مادونند و قائم

حی قیّوم از خویش بیگانهاند و اشنای حضرت یگانه ای ثابت بر میثاق جام موهبت لبریز است و بادهٴ محبّت الله
بر عبودیّت ّ

رب ودود اماده ساقی عطا را
فرحانگیز انوار هدی لأمعست و نجوم ملا اعلی ساطع ابواب ملکوت گشوده است و کنوز موهبت ّ
جام وفا در دست و نور هدی بر جمیع افاق مبذول و منتشر الطاف حضرت بیچون چون رود جیحون جاری و فیض قدیم مانند

سیل ساری وقت شکرانه است و هنگام نغمه و اهنگ مستانه حزب غرور بوسائط و دسائس مشغول و در بادیهٴ شبهات حیران و
سرگردان چنان گمان نمایند که باین مفتریات رخنه در امر الله نمایند هیهات هیهات حصن حصین بهجوم اهل س ّجین منهدم

نگردد و بیت معمور بتیشهٴ اهل غرور مطمور نشود گلشن الهی از نعرهٴ زاغ و نعیب کلاغ از طراوت و لطافت نیفتد و نور هدی

بغمام ظنون و اوهام مستور نماند انچه کنند بخویش کنند و تیشه بر ریشهٴ خویش زنند عنقریب ملاحظه نمائید که نفحات معطّرهٴ
محبّت الله افاق را زنده نموده و هیاکل توحید در نهایت لطافت و صباحت و ملاحت در عرصهٴ وجود محشور شده سبحانالله

این چه اوهام است و چه تص ّور محال ایا پیمان رحمن فراموش شود و ندای حضرت یزدان از اذان معدوم گردد باری مقصود

اینست ان جناب باید در جمیع اوقات مواظبت نفوس اطراف نمایند و ک ّل را بنصائح الهیّه و وصایای رحمانیّه تربیت کنند تا
ُدرهای قلوب یاران در اغوش عهد و پیمان پرورش یافته هر یک زینت اکلیل جلیل گردند و علیک التّحیّة و الثّناء ع ع

***

هوالأبهی
حضرت افنان سدرهٴ منتهی جناب اقا میرزا هادی علیه بهاء الله الأبهی ملاحظه نمایند
هوالأبهی
رب جلیل را که
ای فرع لطیف شجرهٴ مبارکه مکاتیب متعدّده واصل و معانی روحانیش حلاوت مذاق رحمانی گشت شکر جزیل ّ

ان فرع طری و فنن لطیف را بنفحات ملکوت ابهایش تازه و زنده نموده و بر سعی در سبیل رضایش موفّق کرده ای منجذب
بنفحات الله جمال مبین کبریا و افتاب انور ملا اعلی از مشرق امکان طالع و لأئح گشت و مشارق و مغارب را بانوار تقدیس

روشن و من ّور نمود ان ذات مقدّس با وجود تنزیه و ع ّزت قدیمه جمیع محن و بلایا را تح ّمل فرمود و همهٴ مصائب و رزایا قبول

نمود از هر کاسی س ّم قاتل چشید و از هر جامی زهر هلاهل اسیر اغلال و زنجیر شد و ذلیل سلاسل حدید گشت در زندان قرین
مجرمان شد و در سجن همدم گنهکاران مورد عقاب شد و معرض عذاب گردید ابعاد از خطّه و دیار شد و نفی به عراق و بلغار

گشت مع ّذب بانکار و ا ستکبار شد و مبتلای دست هر ستمکار هدف سهام طعن و بغضا شد و سپر سنان ظلم و عدوان در
سجن اعظم مق ّر یافت و در زندان مظلم مستق ّر جست جمیع اوقات در تحت تهدید تیغ و شمشیر بود و در ک ّل اوان اسیر و
دستگیر این محن و بلایا را بذات مقدّس قبول نفرمود مگر بجهت انکه عاشقان را رسم عاشقی اموزد و دردمندان را ائین بندگی

مشتاقان را راه نماید و دوستان را دلألت فرماید که اگر مدّعی ایمان و ایقانید و اشفتهٴ جمال رحمن و اگر دلدادهٴ جمال دلجوی
اوئید و پریشان روی و موی او جام بلا را چون شهد بقا بنوشید و نیش هلاک را چون نوش حیات بیابید از راحت و اسایش
بگذرید و از الأیش جهان افرینش چشم بپوشید خار مغیلان را چون پرند و پرنیان بدانید و اتش سوزان را گلشن و گلستان شمرید
ملح اجاج عذاب را چون عذب فرات بنوشید و نوک سهام را چشمهٴ حیات بدانید و تیغ و سنان را چون شهد امان بطلبید از بادهٴ

بلا مست و مخمور شوید و از حلاوت ابتلا ملت ّذ و محرور با وجود این بلایا و رزایاء جمال قدم فدیت ارضاً وطئتها اقدام اح ّبائه ایا
جائز است که جز بلا منحهٴ عظمی طلبیم و جز زخم مرهمی خواهیم و جز درد درمانی جوئیم جز موارد خوف مامنی خواهیم و

جز مواقع ذ ّل ملجئی جوئیم جز در می دان فدا جولأن کنیم و بغیر از تیغ جفا مونس جان خواهیم لأ ونفسه المهیمنة علی العالمین

رب ایّدنی علی الوفاء و الثّبوت علی امرک بین الوری و وفّقنی علی شرب کاس البلاء و الوقوع فی غمرات الباساء و
ّ
السماء انّک انت الکریم
الضّ ّراء و التّج ّرع من اقداح ال ّرزایا و التّضلّع من نسیمات الوفاء فی سبیلک یا من بیده ملکوت الأرض و ّ
المتعال ع ع

این نوشته را در مجامع احبّا قرائت فرمائید

***

هوالأبهی
جناب اقا محمود علیه بهاء الله الأبهی ملاحظه نمایند
هوالأبهی
حی حیوان نوشیدی از بقعهٴ نورا تجلّی
ای مهتدی بانوار هدایت الله حمد خدا را که بشریعهٴ بقا وارد گشتی و از معین صافی ّ
ربّانی مشاهده نمودی و از طیور حدائق قدس نغمات انجذاب شنیدی و در ظ ّل سدرهٴ منتهی ارمیدی و از کاس طهور که مزاجها

کافور است اشامیدی و از نور تجلّی از افق طور اقتباس مواهب اش ّعهٴ ساطعهٴ ظهور نمودی و از صهبای سرور نوشیدی و بانچه
یختص برحمته من یشاء رسیدی پس بلسان ظاهر و احساسات قلب ّیه بشکر
منتهای ارزوی اولیای الهی بود واصل گشتی و بمقام
ّ

غیرحق بینیاز شدی رازی را که جمیع عرفا و علما از
الطاف اله ّیه زبان بگشا که بچنین خلعتی سرافراز گشتی و بچنین موهبتی از
ّ

او محرومند تو واقف گشتی و اسراری را که جمیع حکما از ان بیخبر و مهجورند تو مطّلع شدی قسم بافق ع ّزت اگر بشکرانه در
هر دقیقه صدهزار سجده نمائی شکر قطرهئی از این بحر اعظم را وفا ننمودی و البهاء علیک ع ع

***
هوالله
جناب حاجی احمد جناب حاجی س ّید هاشم جناب حاجی مح ّمد حسن جناب اقا حسین جناب اقا زینالعابدین علیهم بهاء

الله الأبهی

هوالله
ای مؤمنان ایمان چون سراج و ّهاجست و چون در زجاج قلب برافروزد پرتوش بر ارکان زند افعال و اعمال مخلصین ظهور نماید پس

باید بصفاتی م ّتصف و باخلاقی عامل گشت که ایات واضحهٴ نورانیّت ایمان باشد از جمله انجذابست از جمله اشتعال و احتراق
بنار مح ّبت الله خمودت بحرارت تبدیل گردد و برودت بشعلهٴ نار احدیّت و البهاء علیکم ع ع

***

هوالأبهی
بواسطهٴ اسم الله مها
جناب میرزا احمد شیرازی علیه بهاء الله الأبهی ملاحظه نمایند
هوالأبهی
ای ناظر بملکوت الهی در این کور عظیم و قرن بدیع که روی جهان در لطافت و طراوت و صباحت و ملاحت رشک روضهٴ
رضوان و غبطهٴ حور جنانست کوششی بکن که بخدمتی بپردازی و پردهئی براندازی و نغمهئی بسازی و از نار مح ّبت الله بگدازی

و چون ماء معین و عین تسنیم سبب حیات نفوس مقبلین و ارواح طالبین گردی این ایّام قرن ظهور است و عصر مجلّی بر طور
وقت را غنیمت شمر و فرصت را از دست مده دامنی بکمر زن و استینی بیفشان و عطایای روحانی نثار کن تا جمیع من فی

الوجود را در ظ ّل الطاف موهوب مشهود بینی و ک ّل موجودات را سراب و فیض الهی را دریای پرموج مشاهده کنی و البهاء علیک
و علی ک ّل ثابت علی عهد الله و میثاقه ع ع

***
هوالأبهی
ارض خ نش
جناب اقا مح ّمد اسمعیل علیه بهاء الله الأبهی ملاحظه نمایند
هوالأبهی
ای ناظر بملکوت الهی شمس حقیقت اگرچه چون مه تابان و خورشید رخشان مشهود و عیان امده ولکن چشم کوران بینصیب
است و قلب جاهلان تنگ و تاریک خفّاشصفت ظلمت جویند و جعلاسا راه گلخن پویند کرم مهین که قصر مشیدش عمق
زمین است از نفس مشکین باد صبا چه خبر دارد و جغد وی رانهٴ خاکدان را از چمنستان عرفان چه اثر طفل سبقخوان را از حقائق

و معانی چه نصیب و در بازار خزفیان لؤلؤ لألأ ا ّن هذا لشیء عجیب مذاق بیماران از ل ّذت موائد الهیّه محروم و کام صفرائیان از

حلاوت شهد فائق مهجور و ممنوع پس باید در بدایت دفع علل کرد تا ملال حاصل نشود و دست در اغوش شاهد امال اید تا

توانی ارض حقیقت وجود را از خس و خاشاک عنود پاک کن و بذر حکمت و معانی بیفشان و فیضان ابر نیسانی بخواه و البهاء
علیک و علی احبّاء الله ع ع

***
واشنگتون
بواسطهٴ علیقلی خان
ماری ارثیا در
Mary Arthea Dorr
Through Ali Kuli Khan
Washington, D.C.
هوالله
ای نهال باغ محبّت الله نامه رسید و مضمون سبب سرور گردید از درگاه جمال ابهی بتض ّرع و زاری طلب نمایم که لسان ببیان

رحمانی بگشائی و همسایگان و خویشان را دلألت نمائی و بسرچشمهٴ حیات برسانی و از رشحات سحاب ملکوت در باغ الهی

نهالی در نهایت طراوت و لطافت گردی و ثمرهٴ عرفان ببار اری و بر طالبان سایه افکنی و علیک البهاء الأبهی عع

***
کلیفورنیا سنتاکروز
امةالله سوفیا انگلهورن علیها بهاء الله الأبهی
The maideservant of God, Sophia Engelhorn,
Santa Cruz, California.
هوالله
ای صاحب قلب نورانی نامهات رسید الحمد لله حقیقتجو هستی و امیدم چنانست که حقیقتگو نیز گردی یعنی بحقیقت

حق جهان جهان ازمایش است و هر کس
نهایت تعلّق یابی همانست که مرقوم نمودهئی که در دنیا ملجا و پناهی نیست مگر پناه ّ

در فکر الأیش عالم مجاز است نه حقیقت میدان سوء اخلاق است نه عدل و مر ّوت انسان جز بفراغت قلب و تعلّق بملکوت

الله راحت و اسایش نیابد و علیک البهاء الأبهی
سبتمبر ١٩٢٠
abdul Baha abbas

***
لندن
امةالله همسایه علیها بهاء الله الأبهی
هوالله
حق همسایگان سفارش مؤکّد فرمودند که انسان باید همسایگان را خویش و پیوند شمرد
ای همسایهٴ محترمه حضرت بهاءالله در ّ
ایّامی که در لندن بودم تو همسایهٴ من بودی لهذا از خویش و پیوند شمرده میشوی باید بشکرانهٴ این موهبت بخدمت پردازی و
همسایگی خود را در نزد عموم ثابت و محقّق نمائی زیرا همسایگی عبدالبهاء قیاس بهمسایگی دیگران نشود این همسایگی

انسان را وارث ملکوت نماید و در ظ ّل شجرهٴ حیات محشور نماید و تایید روح القدس بخشد یقین است که بنهایت ق ّوت
بخدمت ملکوت خواهی پرداخت بلباس عسکری فتوغراف برداشته بودی چون ملاحظه نمودم از خدا خواستم که لشکر اسمانی

شوی و فتوحات معنویّه کنی بجمیع دوستان تح ّیت و اشتیاق من برسان و علیک البهاء الأبهی
 ٢٠جمادیالأولی ١٣٣٨
حیفا
abdul Baha abbas

***

هوالله
شیکاغو
بواسطهٴ امةالله برتینگهام
امةالله ا ّما اورت
Emma Ort

هوالله
حق ندا
ای امةالله انچه مرقوم نموده بودی ملاحظه گردید قدر امةالله برتینگهام را بدانید و شکرانهٴ خدمت او را بفرمائید زیرا باسم ّ
میکند و شما را بمقامی دلألت مینماید که جمیع قوای ظاهر و پنهان ناسوتی عاجز از تق ّرب بان مقامند زیرا ان مقام مؤیّد بق ّوت

اله ّیه است و هیچ ق ّوتی مقاومت ان را نتواند پس اگر از تع ّرض قوای عالم امکانی محافظه و صیانت خواهی اسم اعظم در مح ّل

خویش معلّق کن و خاتم اسم اعظم در انگشت نما و عکس عبدالبهاء را در خانه نگهدار و از مناجاتهای من همیشه تلاوت نما

تا تاثیر عجیب مشاهده نمائی جمیع ان قوی اوهام گردد و محو و نابود شود و علیک التّحیّة و الثّناء ع ع

***
میرزا برکتالله ترجمه نماید و برساند
کالیفورنیا
بواسطهٴ ه اموجین هوگ
اعضای محفل روحانی
Mr. A.J. Frankland
Mr. J. Frank Painter
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Dr. Frederick W. D'Evelyn
Mrs. Helen S. Goodall
Mrs. M. Briggs

Mrs. Anna Monro and Miss Ella M. Bailey
Mrs. Elenore Cooper
Mrs. Frances Allen
Miss A. Frances Briggs
Mrs. C. Cline
Mrs. Kathryn Frankland
Mrs. Hazel Hopkins
Mrs. Cordelia Thompson
Mrs. Emogene Hoagg
Mrs. Shuey
هوالله
ای انجمن رحمانی از قرار مسموع محفلی اراستید و اجتماعی خواستید تا بخدمت کلمة الله پردازید و بنشر نفحات الله قیام
نمائید هر محفلی که بنیّت صادقه تاسیس گردد و بوظایف مشروعه قیام نماید و ه ّمت کلّیّه مبذول دارد البتّه تاییدات روح القدس

رسد و ق ّوت رحمانیّه مدد نماید حال امیدم چنانست که ان جمع مانند شمع برافروزند و بافاق ان اقلیم پرتو انوار محبّت الهیّه
افشانند و سبب تربیت نفوس گردند و تهذیب اخلاق فرمایند و ک ّل را بهدایت کبری دعوت نمایند ایات وحدت عالم انسانی

ترتیل نمایند و رایت عمومیّت بشری بلند کنند تا باغبان عنایت در خیابان حدیقهٴ ان کشور بط ّراحی گلهای حقایق و معانی پردازد
تعصب دینی و جنسی و وطنی و شخصی از میان برخیزد و گلهای توحید نوع انسانی و مح ّبت و یگانگی بشکفد
خار و خس ّ

ای یاران ک ّل طوائف و قبائل و ادیان و مذاهب در جمیع اقالیم بته ّیه و تدارک الأت حرب و ضرب و ایجاد موا ّد مهلکه مشغولند
شما که بهائیانید باید در مقابل این جور و اعتساف و ظلم و عدوان ابواب الفت و مح ّبت و یگانگی و ازادگی بر وجه عالمیان

حب و وفا زائل نمائید تا ان نائرهٴ جهانسوز
بگشائید اتش جنگ و جدال را دریای صلح و صفا شوید و ظلمت جور و جفا را بنور ّ
خاموش و مخمود شود و علیکم البهاء الأبهی ع ع

***
هوالله
قریهٴ کروکان جاسب

بواسطهٴ زائر عتبهٴ رحمانی جناب اقا میر جاسبی
جناب مح ّمد تقی و انجالشان سیفالله و ذبیحالله و ضیاءالله جناب اقا مح ّمد خلیل و ولدانشان عبدالحسین و علی جناب اقا

فرجالله جناب مشهدی حسینعلی جناب اسدالله جناب غلامعلی نعمتالله و شکرالله جناب مح ّمد اسمعیل و دو طفلشان جناب

استاد علی اکبر جناب اقا عبدال ّر ّزاق جناب زینالعابدین جناب اقا صدرالدّین جناب سلطانعلی جناب اقا سیّد مهدی جناب اقا

سیّد حسین و اطفالشان جناب اقا سیّد مصطفی جناب اقا رستم جناب اقا سیّد محمود جناب اقا علی اکبر جناب م ّلا مهدی
جناب اقا میرزا حسین جناب مح ّمد علی جناب حاجی حسینعلی جناب اقا مح ّمد علی جناب مح ّمد رضا جناب اقا علی اکبر
جناب اقا مح ّمد مهدی جناب اقا میرزا مح ّمد جناب اقا غلامحسین جناب شکرالله علیهم بهاء الله الأبهی
هوالله
ای یاران باوفای جمال ابهی در این غوغا و ضوضا که بیخردان برپا نمودند در مشکلات عظیمه افتادید و بصدمات شدیده مبتلا

گشتید گروه ظلوم جهول برخاستند و جنگ و جدل خواستند و میدان ستم را بخیل و حشم طغیان اراستند کلّما اوقدوا ناراً للحرب
اطفاه الله انچه در ق ّوه داشتند کم و کسر نگذاشتند و هر اذیّت و جفائی روا داشتند الحمد لله نصرت الهی در ان میدان جلوه

کرد نیران فتنه و فساد را خاموش نمود و نائرهٴ غضب د ّرندگان را مخمود کرد عون و عنایت الهی حفظ و صیانت نمود و حراست

و حمایت کرد تا حزب الهی منصور و مظفّر شد و الهامات غیبیّه قلوب اولیاء امور را متنبّه و بیدار نمود تا عدل و انصاف مرعی
مجسم گشت و حقّانیّت
دارند و ظلم و اعتساف را از میان بردارند و الطاف اعلیحضرت شهریاری و عدالت جناب صدارتپناهی ّ

ظاهر و محقّق شد حال ای یاران الهی با حزب ستمکار بعدوان مقابلی ننمائید و در دفع مض ّرت دست تطاول نگشائید جفا را

بوفا مقابلی نمائید و در مقابل اذیّت بمحبّت رفتار کنید نهایت مهربانی و بردباری و صبر و تح ّمل و خوشرفتاری را مرعی و مجری
دارید حزب طغیان انچه کنند نتائج مض ّرهاش بخود انها راجع گردد مانند نفسی که سنگی را ّ
بخط مستقیم رو باسمان بمرغ

بیگناهی بیندازد ان سنگ از هوا بر سر خود او فرو اید پس باید بحزب طغیان رحم نمود و مر ّوت فرمود زیرا انان بر نفس خویش
جفا نمودند و مغلوب و مقهور و مغدور و مظلوم نفس ا ّمارهٴ خود گشتند ستمدیدهاند باید مرحمت نمود و رحم کرد و چنان بوفا

قیام نمود که مرهم زخم ان بیچارگان گردد و دوای درد ان دردمندان شود ملاحظه نمائید که چه قدر مظلومند در دست دشمنی

گرفتارند یعنی نفس ا ّماره که مانند عقاب کاسر که هجوم بر صعوهٴ مظلوم نماید این نفس ا ّماره با صولتی بیاندازه ایلغار نماید و
این بیچارگان نیز اسیر و بیمجیر و بیدستگیر و ذلیل و حقیر ماندند و تا ادنی مراتب ذ ّل و هوان و خذلأن ابدی افتند پس اسیران

را باید دستگیر شد و بیچارگان را باید مع ین و مجیر گشت مقصود اینست که یاران الهی باید با ارباب ضوضا و اصحاب غوغا
بنهایت مهر و وفا برخیزند بلکه انشاءالله سبب تنبّه و تربیت ایشان گردد سبحانالله جاهلان چون تعدّی کنند خود را غالب و

مظفّر شمرند و حال انکه مغلوب ّیتی و مقهوریّتی اعظم از این نیست ایا هیچ ذلّتی و حقارتی اعظم از تطاول بر نفوس است لأ والله
لکن د ّرندگان افتخار نمایند ت ّباً لهم من هذا الخسران المبین شما ای یاران الهی در هر دمی صدهزار شکرانه ببارگاه احدیّت تقدیم

حق معرض تعدّی بیخردان و علیکم التّحیّة و الثّناء ع ع
نمائید که الحمد لله در سبیل الهی مورد ستم جاهلان گشتید و در راه ّ

***
هوالله
ص
جناب میرزا فضلالله علیه بهاء الله الأبهی
الله ابهی
تمسک بعروهٴ وثقی جو سمند ارجمندی بدست ار و در میدان عرفان جولأنی کن
ای نفس پاک تو ّجه بملکوت ابهی کن و ّ

کمندی بینداز و مردان هوشمند ببند ار چوگانی بگیر جولأنی بکن گوئی بزن تیری بینداز شیری بیفکن زیرا موسم بهار است و زمان
شکار و وقت دشت و کهسار و فیض قدیم جمال قدم روحی لأح ّبائه الفداء چون باران نیسان از ملکوت غیب در استمرار و عصر

ا ّول جمال مختار فیض الهی در اش ّد ق ّوت وجود و شامل ک ّل موجود ولی هر شیئی از کائنات بقدر استعداد مستفیض و مستفید
پس تو ای هوشیار کاری کن که نصیب وافری بری و بهرهٴ موفوری گیری تا بعون و صون عاقد میثاق چون شمس دائماً در نقطهٴ

احتراق باشی و بحرارت مح ّبت الله کبد افاق را بگدازی و البهاء علیک و علی ثابت راسخ علی المیثاق ع ع

***
هوالله
مؤسس بر مح ّبت جمال
ای یاران الهی انچه مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید معانیش دا ّل بر ثبوت بر عهد و پیمان بود مبانیش ّ

بیمثال حقائقش شقائق ریاض عرفان بود دقائقش اشارات انجذابات جان و وجدان ای دوستان ه ّمتی نمائید که مظاهر ایات
توحید گردید و مطالع اسرار تجرید سرج لأمعهٴ زجاجات امکان گردید و نجوم ساطعهٴ مشرق ایقان خدّام استان مبارک شوید و

خ ّزان کنوز عنایت ایات ب ّینات کتاب مبین شوید و رایات شاهرات ظهور عظیم نسائم ریاض حدائق قدس گردید و روائح معطّرهٴ
رب قدیم باشید و مبلّغ امر خداوند کریم ای دوستان وقت گلگشت بوستان الهی را از دست
غیاض انس مبشّ ر بالطاف جلیلهٴ ّ

ندهید فرصت را غنیمت شمرید جهدی نمائید که در این جهان فانی شمع روشن جهان جاودانی گردید و گل گلشن عالم باقی

اگر بخدمت امر الله کمر را محکم بندید و بکمال ثبوت و رسوخ بر میثاق نیّر افاق قیام نمائید و از زوابع و اعصار امتحانات و
افتتانات شدیده نلغزید قسم بنور بها که هر یک ایت کبری گردید و رایت ملا اعلی و البهاء علیکم یا احبّاء الله روحی لکم الفداء
عع

استدعای طواف مطاف عالمیانرا نموده بودید انشاءالله در وقتش اجازه خواهد داده شد حال ه ّمت را با کمال حکمت

بر نشر نفحات الله بگمارید و در این امر مهم بکوشید چه که الیوم این قضیّه مغناطیس تایید ملکوت است و جاذب الطاف اسم

اعظم از حیّز جبروت و البهاء علیکم ع ع

***
هوالله
بواسطهٴ حضرت ایادی جناب علی قبل اکبر
سنگسر و شهمیرزاد
اح ّبای الهی علیهم بهاء الله الأبهی
هوالأبهی
لک الحمد یا الهی بما اخترت الأخیار و اجتبیت الأبرار و انتخبت الأحرار و ادخلتهم تحت لوائک المعقود و اوردتهم علی وردک
المورود و مررت بهم علی صراطک الممدود فی الیوم الموعود و جعلتهم جنود الملا الأعلی و جیوش ملکوتک الأبهی ینفخون روح

الحیوة علی الکائنات و یسلّون سیوف المعانی و البیان و یصولون علی صفوف الجهل و الطّغیان و یفتحون مدائن القلوب و ثغور
الصدور بق ّوة الح ّجة و البرهان و لک الشّ کر علی ما ایّدت و ش ّیدت و شدّدت و امددت هذه الجنود و صفوفهم الّتی کالبنیان
ّ

رب انّهم خضّ عوا خشّ عوا فی
رب ّ
المرصوص و ازورهم المشدودة علی الأمر المنصوص و ع ّزتهم المشهورة فی الأفاق فی یوم الأشراق ّ

فنائک و رکعوا سجدوا علی بابک رضّ عوا من ثدی عنایتک و رتعوا فی ریاض معرفتک ادم علیهم فیوضاتک و انزل علیهم ایاتک

الباهرة علی الأفاق انّک انت المؤیّد الکریم ال ّرحیم المعطی العزیز ال ّرحمن

ای یاران عبدالبهاء هرچند شما در ان کشورید و ما در این دیار و بعد مسافت هزار فرسنگ و مراحل ولی مانند انست که در یک
محفلیم و در یک منزل بلکه همدمیم و دمساز هماهنگیم و هماواز کل را یک نغمه و یک ترانه یک چنگ و یک چغانه و ان

محبّت الله و معرفت الله وصایای الهیست و نصایح رحمانی تعالیم جمال ابهیست و مهربانی بجهانیان و محبّت بعالمیان و
راستی و دوستی بمردمان احیای مردگانست و دلجوئی اوارگان معاونت افتادگان و روح حیات و سبیل نجات طریق هدایت وسیلهٴ

رب غفور هر دم در ظهور و صدور ما باید شکرانه نمائیم و با
عنایت است و فوز و فلاح در بدایت و نهایت چنین فضل موفور از ّ

اشنا و بیگانه یگانگی جوئیم و نهایت خیرخواهی و مهربانی بعموم بشر نمائیم که الحمد لله الطاف جمال مبارک چنین تاجی بر

سر نهاد و چنین خلعتی در بر کرد و چنین ع ّزتی مبذول داشت و چنین موهبتی عطا فرمود له الحمد و الشّ کر علی هذا الفضل

الموفور و ال ّرفد المرفود و الجود المشهور تعالی تعالی شانه فی هذا الیوم المشهود ع ع

***
کرمان
بواسطهٴ جناب حاجی اقا بیک
جناب اقا شیخ یحیی  -جناب سردار نصرت  -جناب اقا س ّید سلیمان  -جناب اقا میرزا حسن وکیل  -جناب اقا میرزا علیخان و

نجل عزیزشان  -جناب حاجی مح ّمد رحیم و جناب اقا میرزا محمود روضهخوان  -جناب استاد علی عسکر نخودریز  -جناب

کربلائی حسن اخوی -جناب حاجی مح ّمد قالیباف  -جناب کربلائی اسدالله زائر  -جناب میرزا ماشاءالله زائر  -جناب اقا جواد

ولد کربلائی حسن  -جناب اقا محمود تاجر یزدی  -جناب میرزا مح ّمد علی منشی  -جناب کربلائی حسنعلی  -جناب سیفالله
خان  -م ّلا خداداد کیخسرو  -م ّلا خدامراد بهرام  -میرزا برزو اسفندیار  -کیخسرو خداداد  -دینیار مهربان  -بهرام مهراب  -دینیار

مهراب  -دینیار بهرام  -بهمن بهرام  -اردشیر جمشید  -اسفندیار مهربان  -کیخسرو مهربان  -اقا علی اکبر قالیباف  -اقا کربلائی
ابوالقاسم قالیباف  -میرزا ولد کربلائی ابوالقاسم  -کربلائی نظر علی عطّار  -استاد ابراهیم عطّار  -کربلائی نصرالله  -اقا

غلامحسین  -اقا مح ّمد کفّاش  -مشهدی علی سروستانی  -اقا مح ّمد علاقهبند  -استاد مح ّمد حسن ب ّنا  -حاجی ابراهیم تاجر

کرمانی  -اقا مح ّمد علی تاجر کرمانی  -اقا مح ّمد تقی ولد معاون  -کربلائی قلی قالیباف  -میرزا علی اکبر ف ّراش  -میرزا حسن

اخوی  -اقا مح ّمد ابن کربلائی علی  -استاد حسن فخّ ار  -اقا مح ّمد حسین وکیلال ّرعایا  -اقا مح ّمد باقر تاجر سروستانی  -اقا میرزا
محمود  -اقا مح ّمد علی ص ّراف کرمانی علیهم التّح ّیة و الثّناء

هوالله
السموات باعث الکائنات موجد الأکوان محدث الأمکان فی حیّز الظّهور
الله ّم یا ربّی المجلّی علی الطّور و مالک یوم النّشور نور ّ
الصدور و مننت علی ک ّل عبد شکور و ک ّل امة صبور ببزوغ شمس
لک الحمد بما ایقظت النّفوس و طیّبت الأرواح و شرحت ّ

رب ا ّن هؤلأء ما منعهم متاع الغرور عن
الهدی ساطعة الأنوار علی الأقطار محییة للارواح کاشفة للاشباح تبعث من فی القبور ّ
بالسرور عندما سمعوا ال ّنداء من الملا الأعلی و ل ّبوا و قالوا ام ّنا و صدّقنا قد
تج ّرع الکاس ال ّطهور مزاجها کافور بل طفحت قلوبهم ّ
رب اجعلهم ایات الهدی و کلمات ال ّتقوی و
هتکت الأستار بظهور الأسرار و شروق الأنوار و شاع الأثار فی هذا القرن المشهود ّ

رایات مندفقة علی صروح المجد فی الأوج الأعلی حتّی یذیعوا الأثار و یشیعوا الأسرار و یقوموا علی خدمتک مع الأبرار و یرفعوا

الساطع من غیب الأکوان انّک انت الکریم ال ّرحمن و انّک انت
رایة وحدة الأنسان فی قطب الأمکان و ینکشف الظّلام بالنّور ّ

الغنی المتعال
العزیز المنّان و انّک انت ّ

ای یاران عزیز عبدالبهاء از نسیم جنّت ابهی شرق معطّر است غرب معنبر است رائحهٴ نافهٴ اسرار در افاق منتشر است

یاران هر یک مانند غضنفر در بیشهٴ خاور و باختر نعره زنند و فریاد یابهاءالأبهی برارند و جهان را شور و اشوب اندازند کرمان که
همیشه مشکاة سراج عرفان بود و مصباح زجاج علم و ایقان چگونه تا بحال ساکت و صامت و ساکن است و حال انکه باید بر

عصی اهل اوهام را طعمهٴ ثعبان نمایند
ک ّل سبقت یابند و بخدمت پردازند و بر جهان استین افشانند و ید بیضا بنمایند و حبال و
ّ

ای یاران وقت انست که علم پیمان برافرازید و بساط روح و ریحان بگسترید جشن الهی گیرید بزم ربّانی بیارائید اهنگ ملکوت
ابهی بلند کنید و فرهنگ ملا اعلی بنمائید جام حقیقت بدور ارید و از بادهٴ پرنشئهٴ وحدت عالم انسانی سرمست گردید اغیار

ندانید بیگانه نشمارید با ک ّل درامیزید و بخلق و خوی دلبر مهربان بیامیزید تا کرمان را رشک جنان کنید و ان سامان را وادی ایمن

جانان نمائید ان یاران نزد عبدالبهاء عزیزند و الحمد لله با فرهنگ و تمیز امیدوارم که شوری انگیزند و سبب حیات نفوس و ترقّی
عقول و انتباه قلوب و احیاء ارواح گردند برهان مبین بنمایند و ح ّجت قاطعه اقامه کنند دلیل جلیل بیان نمایند و بتسبیح و تقدیس

حی قیوم شود و لیس ذلک علی الله
دلبر جمیل زبان بگشایند تا ان خطّه و دیار گلشن و گلزار گردد و ان مرز و بوم زنده بروح ّ

بعزیز و علیکم البهاء الأبهی ع ع

***
سمرقند
احبّای الهی جناب استاد حسن بنّا جناب مشهدی اقا بالأ جناب مح ّمد اقا جناب عطاءالله خان جناب حاجی میرزا حسین

جناب اقا عبدالجواد جناب اقا عبدالحسین علیهم بهاء الله الأبهی

هوالله
ای یاران عبدالبهاء چه خوش دمی است که بیاد شما مشغولم و بذکر شما مالوف گهی از اریاح مح ّبت اح ّبا مانند بحر پرموجم و
حق مانند گل شکفته و دمی از نهیب خوف و خشیت افسرده و پژمرده
گهی بجناح تعلّق یاران طائر اوج گهی از نسیم عنایت ّ
باری دمی نیاسایم مگر انکه کاشانهٴ دل را بیاد یاران بیارایم نمیدانم چه نگارم تا انجذابات قلب را بیان نمایم مختصر اینست که

نهایت ارزوی دل و جان انست که یاران همواره شادمان باشند و با یکدیگر مهربان و مانند عبدالبهاء در سبیل دوستان جمال ابهی
جانفشان ای یاران من قسم بروی دلجوی ان دلبر تا جمیع مانند نجوم ثریّا همدم و همراز و محرم یکدیگر نگردیم و وحدت

روحانیّه چنانچه باید و شاید رخ نگشاید شاهد مطل وب جلوه ننماید و انجمن شهود نیاراید بجان و دل بکوشید تا بندهٴ یکدیگر

گردید و در درگاه احدیّت در هر دمی مقبولتر شوید و علیکم التّحیّة و الثّناء ع ع

***

بواسطهٴ حضرت حیدر قبل علی
شهمیرزاد
جناب اقا سیّد مح ّمد باقر علیه بهاء الله
هوالله
ای یار عزیز من هر دم بیاد تو افتم و از اسم اعظم طلب عون و عنایت کنم که تاییدات پیاپی رسد و توفیقات مستم ّر رخ بگشاید

در هر نفسی بنفس رحمان زنده شوی و در هر لحظه ئی ملحوظ لحاظ عنایت گردی تا سبب شور و شعف و وجد و طرب جمیع

یاران الهی شوی بزم میثاق بیارا و جشن مح ّبت الله برپا کن شب و روز یاران الهی را بعبودیّت جمال ابهی بخوان و بنشر نفحات

رحمان دلألت کن جمیع را سرمست صهبای الست کن و در میدان مح ّبت الله جولأنی بده تا موطن اسم اعظم روحی لأح ّبائه

الفداء نمونهٴ ملا اعلی گردد و پرتو ملکوت ابهی بنماید و علیک التّح ّیة و الثّناء ع ع

***
٩
مناجات طلب تایید بجهة حکومت امریکا
A Prayer for the confirmation of the American Government
٩
السرمدیّة و البقاء و الأستقرار و الثّبات و الأفتخار ایّد
اللّه ّم یا مؤیّد ک ّل سلطة عادلة و سلطنة قاسطة علی الع ّزة الأبدیّة و القدرة ّ

بفیض رحمانیّتک ک ّل حکومة تعدل بین رعایاها و ک ّل سلطة ممنوحة منک تحمی الفقراء و الضّ عفاء برایاتها اسئلک بفیض قدسک

و سیب فضلک ان تؤیّد هذه الحکومة العادلة الّتی ضربت اطناب خبائها علی ممالک واسعة شاسعة و اظهرت العدالة برهانها فی
اقالیمها العامرة الباهرة اللّه ّم ایّد جنودها و رایاتها و نفّذ کلمتها و ایاتها و احم حماها و راع ذمارها و اذع صیتها و شیّع اثارها و

اعل علمها بق ّوتک القاهرة علی الأشیاء و قدرتک الباهرة فی ملکوت الأنشاء انّک انت مؤیّد من تشاء و انّک انت المقتدر القدیر
عع

***

شیکاغو Chicago
مس جین مسون علیها بهاء الله الأبهی
Miss Jean Masson, upon her be Baha'u'llah El-Abha
هواللّه
ای مقبل بخدا نامهات رسید و از وفات والدهات تا ّسف حاصل گردید ولی تو محزون مباش زیرا ان کنیز خدا بجوار رحمت کبری
حق او دعا نما و بگو
پرواز کرد و غریق دریای غفران گردید در ّ

ای خدای امرزنده مادر مهربان مرا گناه بیامرز قصور عفو فرما نظر عنایت بنما و در ملکوت خویش داخل کن خدایا مرا

از بدو حیات تربیت نمود پرورش داد ولی من مکافات زحمات او ننمودم تو مکافات فرما او را حیات ابدیّه بخش و در ملکوت
خویش عزیز فرما توئی امرزنده و بخشنده و مهربان ع ع

***
unto them be the Glory of God the Most Glorious
مناجات بجهت مستر و مسیس ادوین متون علیهما بهاء الله الأبهی
هوالله
خداوند مهربانا از اقلیم امریک ان مملکت بعید بقصد زیارت بقعهٴ مبارکه بارض مقدّس شتافتیم و بدو استان مبارک مقدّس
مش ّرف گشتیم و فیض بیمنتها یافتیم حال بکوه کرمل امدیم که باغ مبارک تو است و اکثر انبیا در این کوه مقدّس مناجات بتو

نمودند و در نیمه های شب بکمال عجز براز و نیاز پرداختند پروردگارا حال ما در این موقع مبارکیم الطاف بیپایان طلبیم و راحت
و مس ّرت وجدان خواهیم و ثبوت بر پیمان ارزو داریم و حسن خاتمه می طلبیم پروردگارا عفو گناه فرما و مزید عطا شایان کن ما را
در صون حمایتت محفوظ و مصون بدار و این دو طفل کودک را حفظ و صیانت کن و در اغوش مح ّبتت پرورش ده توئی

بخشنده و درخشنده و مهربان
 ١٦جولأی ١٩٢١

حیفا
abdul Baha abbas

***
هوالله
الهی الهی انلنی کاس العطاء و ن ّور وجهی بنور الهدی و ث ّبتنی علی الوفاء و استقمنی علی عهدک الأوفی و اجعلنی من عبادک
السماء و اجعلنی متو ّجه ًا
الأصفیاء و افتح علی وجهی ابواب ال ّرخاء و اجعل لی مخرجاً و ارزقنی من حیث لأ احتسب من کنوز ّ

رب
الی وجهک الکریم مخلصاً وجهی لک یا رحمن یا رحیم انّک بالثّابتین و ال ّراسخین فی میثاقک لرؤف کریم و الحمد لله ّ

العالمین ع ع

این مناجات را صباح و مساء تلاوت و بشروطش عمل نمایند ابوات راحت باز شود و روح بپرواز اید ع ع

***
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان در ایّام حضور و تش ّرف بتربت مقدّسه بعضی سؤالأت نموده بودید فرصت جواب نگشت حال مختصر جوابی

مرقوم میشود

مشرق الأذکار باید مقدّس از صندوق و خزانه باشد ولی در محلّی مخصوص بجهت اعانه اگر صندوقی گذاشته شود
باسی نیست و این قرار راجع ب بیت عدل عمومیست و نقود صندوق اعانه باید بقرارداد بیت العدل صرف شود
و ا ّما قض ّیهٴ مح ّل البرکه نظیر شرکت سائره است و این نیز بقرارداد بیت العدل باید مبلغی از منافع صرف امور ب ّریّه گردد

مدّت اعضای شور پیش از انعقاد بیت عدل پنج سال است و چون بیت عدل انعقاد یابد هر نوع که صلاح دانند باید
ک ّل اطاعت کنند
حال اهل شور بر استعفا مختارند و چون اعضای محفل شور بیش از نصف جمع شوند مذاکره میتوانند و قراری میدهند
حق دو رای دارد
و رئیس اهل شور را امتیاز ریاست است و ّ
این قضایا بحسب اصول و قواعد مرئ ّیهٴ الیوم است و ا ّما چون بیت عدل عمومی تاسیس شود در جمیع این امور جزئی و

کلّی مذاکره نمایند و بحسب وقت قرار قطعی دهند

و انچه در این ورقه مرقوم شده حکم نیست در این ا ّیام چنین مستحسن است
مکتوبی مخصوص باعضای مجلس خدمت بواسطهٴ جناب اقا عبد الخالق مرقوم گردید ع ع

***
بادکوبه
جناب ناشر نفحات اللّه اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامهئی که مرقوم نموده بودید ملاحظه گردید از انتشار نفحات اللّه در ان مدینه مرقوم نموده بودید اینخبر

روحپرور بود و الب ّته تا بحال چند نفر اتّحاد نمودهاید و موفّق بان گردیدهاید که باطراف مبلّغین ارسال نمائید
و به مادام ایزابلا روسی نهایت محبّت مرا ابلاغ نمائید

اگر مستر برون از بادکوبه گذر نماید البتّه نهایت مح ّبت و مهربانی باو مجری دارید شاید از اعتساف بگذرد و بانصاف

سخن راند زیرا یحیائیها امر را بر او مشتبه نمودهاند

در خصوص کتاب ایزابلا بپاریس مرقوم گردید معلوم است نرسیده دوباره مرقوم میشود

باری از تاییدات غیب ّیهٴ اله ّیه امیدم چنانست که روز بروز بخدمت بیشتر پردازی و در نهایت استقامت حرکت نمائی تا

قفقاز اشیانهٴ عنقای راز گردد و باکو مشکبو شود و تفلیس گوهر نفیس شود و گنجه گنج روان یابد و شیشه بلّور صاف پرلمعان
گردد
َدین اسکندریّه و حیفا داده شد زیرا مبلغ رسید قبوضاتی که از پیش خواسته بودید ارسال گردید
و علیک البهاء الأبهی

***
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای منادی عهد و پیمان نامههای متعدّد از انجناب رسید و مضامین ک ّل سبب فرح و سرور گردید حمد خدا را که چنین موفّق و

مؤیّد بخدمت شدید و بر عبودیّت استان مقدّس قیام نمودید اینست سلطنت ابدیّه و اینست موهبت سرمدیّه جواب مکاتیب تاخیر

افتاد و سبب تاخیر غوائل شدیده و مشاغل عدیده و مسائل مه ّمه بود که بهیچوجه فرصت نشد موانع از جمله سفر در پیش بود

حال چون از حیفا بپورتسعید رسیدم و حکمت بالغه ئی در این سفر است بعد معلوم گردد لهذا جواب مختصر مرقوم

مفصل مرقوم خواهد شد
میگردد انشاء اللّه من بعد ّ

جمیع یاران الهی را تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دارید و بگوئید ای یاران وقت انست که بجمیع قوی بخدمت امر اللّه
پردازید و بنشر نفحات اللّه قیام نمائید و چنان اهنگی بلند کنید که قفقاسیا بلکه روسیّه بحرکت و اهتزاز اید
عبدالبهاء بتمام ه ّمت بر جانفشانی قیام نموده و امیدوار است که صد مرتبه بیش از پیش جانبازی کند و در هر روز

ارزوی مشهد فنا نماید یاران نیز باید در اینخدمت و ه ّمت همدم و همراز باشند و شریک و انباز گردند علی الخصوص جناب
میرزا علیاکبر که باید با ق ّوتی الهی و ه ّمتی اسمانی در سبیل ربّانی جانفشانی کند
و علیک البهاء الأبهی

بحضرت شیخ علی قبل اکبر پیام من برسان و بگو ما را بک ّرات و م ّرات سرگون نمودند و اخراج بلد کردند لأ بد شما را

مستحق این موهبت و عنایتی و علیه البهاء الأبهی ع ع
نیز از این کاس جرعهئی باید و از این موهبت کبری نصیبی لأزم زیرا
ّ

***
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ شما رسید و همچنین وکالتنامه که بجهت اقا میرزا محسن ارسال نموده بودید بقدس رفته بود انشاء اللّه

مراجعت بع ّکا مینماید و بخرید زمین بجهت شما تشبّث خواهد نمود

جناب اقا موسی اگر خیال امریک دارند البتّه باید بارض مقدّس ایند و از ارض مقدّس تو ّجه نمایند
از ورود جناب شیخ علی اکبر مرقوم نموده بودید که سبب حصول انجذاب گردیده از فضل و موهبت جمال مبارک امید
عبدالبهاء چنین است که ایشان در انسامان َعلَم یا بهاء الأبهی بلند نمایند و سبب ازدیاد اشتعال احبّا و هدایت دیگران گردند
مرقوم نموده بودید که سه نفر روس اقبال نمودهاند عنقریب ملاحظه خواهید کرد که جمیع طوائف و قبائل در ظ ّل خیمهٴ وحدت

عالم انسانی درایند

ولی مقاله را بروسی ترجمه نمودن و طبع و انتشار دادن اگر ضرر ندارد م جری دارید ولکن نامهٴ شرق و غرب را اگر
ترجمه نمائید از برای تولستوی ارسال نمائید بسیار موافق است
یاران الهی را تح ّیت ابدع ابهی ابلاغ دار
و علیک البهاء الأبهی ع ع

***

بادکوبه
جناب میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای بندهٴ استان مقدّس نمیدانی که چه انقلابی در اینصفحات حاصل جمیع مردم مضطرب و پریشان و اهالی شهرها در کوهها و

دهکدهها بی سر و سامان زیرا بیم ان دارند که بغتتاً کشتیهای زرهپوش بجوش و خروش ایند دمار از بنیاد شهرها برارند علی العجاله
تو گریبان بدر بردی و از این همهمه و دمدمه فارغی
اگرچه لأ ب ّد در انصفحات نیز انقلاب حاصل ولی نه بشدّت اینصفحات زیرا شما در ساحل دریای خزری که دولتی جز
روس کشتی اتش بار ندارد ولی ما در سواحل دریای سفید که جمیع دول دسته دسته سفائن اتشفشان دارند و خلقرا بیم انست که

بغتتاً هجوم نمایند

ا ّما ما الحمد للّه در ظ ّل عنایت جمال مبارک در نهایت راحت و اطمینان شب و روز به پاسبانی استان مشغول و بذکر

الهی مالوف و به نهایت الفت و مح ّبت مانوس
یاران الهی را عون و عنایت طلبم

نامهئی از امة اللّه ایزابلا گرونسکی رسید اصل و جواب ارسال میگردد تا ملاحظه نمائید و جواب را برسانید اگر چنانچه
خانم محترم طبع و نشر کتاب خویش خواهد اگر اح ّبای الهی معاونتی نمایند و اعانتی کنند سبب تشویق و تحریص او گردد
نفوس متساوی نیستند بعضی صرف للّه عمل نمایند و مساعی خویش را جز قرب ّیت درگاه کبریا مکافاتی نخواهند و این

صحیح و تا ّم است ولکن بعضی اصحاب اتنا فی الدّنیا حسنة و فی الأخرة حسنة هستند باید بنفوس برافت معامله نمود والّأ کار

مشکل است

و علیک البهاء الأبهی

عبدالبهاء عباس

***
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای بندهٴ دلبر مهربان بهاءاللّه عنوانی اشرف از این نیابم که ترا خطاب بان نمایم یک ساعت پیش نامهئی بشما نگاشتم و حال
دست باوراق زدم عکس سیمای ان یار مهربان برون امد چون ان روی دلجوی مشاهده کردم دوباره بنگارش این نامه پرداختم تا
بدانی در این بساط چه قدر عزیزی از فضل و موهبت جمال مبارک امیدم چنین است که همواره ان روی بانوار تایید غبطهٴ مه
تابان گردد و بپرتو شمس حقیقت روشن و من ّور باشد
و علیک البهاء الأبهی ع ع

انشخص ارمنی را اگر اقناع مینمودید که حقیقت را بنگارد و خود انچه را نوشته که کذب محض و افترای صرفست
تکذیب نماید بسیار موافقست البتّه در اینخصوص نهایت ه ّمت را مبذول دارید ع ع

***
سنت پیطرسبورغ
بواسطهٴ جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی
امة اللّه ایزابل گرونسکی علیها بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

حق با شماست البتّه بر بهائیان فرض است معاونت شما زیرا خیرخواهید
ای خانم محترمه نامهٴ شما رسید انچه مرقوم نموده بودید ّ

و مقصدتان ترویج امر بهاءاللّه این اوقات حرب و انقلاب بدرجهایست که تشخیص امر بهاءاللّه در انظار عمومی حتّی اوروپا

ممکن نیست جمیع ملل و دول بخونریزی مشغول نائرهٴ حرب است که بعنان اسمانست در چنین اوقات از برای نفسی مجال
تماشا در تماشاخانه ها نیست و اگر چنانچه تشخیص شخصی مجری گردد ولو از اعظم مشاهیر عالم باشد کسی چندان حاضر
نشود و اگر چند نفری حاضر گردند افکار مشغول باخبار جنگ است لهذا شما حال بطبع و نشر رسالهٴ خویش پردازید زمان
تشخیص خواهد امد و بهائیان هرچند پریشانند و جمهور فقیر الحال مگر معدودی اغنیا ولکن البتّه در طبع کتاب معاونت شما
خواهند نمود

ا ّما تشخیص این کتاب در تماشاخانههای اوروپ فی الحقیقه تاثیری عظیم دارد ا ّما در ایران ابداً هیچ تشخیص تاثیری

ندارد مدّتی مدید لأزمست که بگذرد تا ایران چنان استعدادی پیدا کند ولی حال تشخیص بهائی ممکن نه زیرا اکثر ض ّد بهائیانند
و از بسکه تعزیۀ و تشخیص ائ ّمهٴ سابق و انبیای سابقرا شب و روز مجری داشتهاند و در تشخیص بسیار مبالغه نمودهاند مثلاً از

اسمان ملائکهها بنظر اوردهاند و بنهایت مبالغه روایاتی کرده اند لهذا تشخیص بمنزلهٴ بازیچهئی شده است ابداً تاثیری ندارد
ا ّمیدوارم که در اوروپا تشخیص کتاب شما شود ا ّما در وقتی که امن و امان و راحت و اطمینان باشد

ا ّما مسئلهٴ ثمرهٴ اعمال شما اعظم ثمره رضایت پروردگار است که اساس ع ّزت ابدیّه است و ثانی ثمره نوران ّیت دل و

جانست که اعظم موهبت الهیست ثالث ثمره صیت در شرق و غربست که منبعد جلوه مینماید رابع ثمره اینکه کتاب شما را در
اتیه طالب بسیار پیدا خواهد شد و من از برای تو عل ّویّت ملکوت میطلبم و نوران ّیت اسمانی و تق ّرب درگاه کبریا و حیات ابدی و
جلوهٴ روحانی میجویم

و علیک البهاء الأبهی

abdul Baha abbas
عبدالبهاء عباس

***
٩
بادکوبه

اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان از صعود حضرت اقا موسی حزن و اندوه رخ نمود و مشکلات واقعه از حرم سابق بر کدر افزود بهائی بودن
مرحوم اقا موسی در شرق و غرب مشهور و در نزد حکومت معروف مح ّل تر ّدد نه ...
ا ّما مکاتیب اقا موسی که در نزد اقا میرزا حیدرعلی بود چون مدّتی مدیده گذشته مفقود شده است
سفریکه اراده نمودید که باطراف قفقاز و سائر بلاد اعلاناً لکلمة اللّه بنمائی بسیار سفر مبارک است انشاء اللّه با کمال

شور و وله و وجد و طرب این سفر بنمائی و سبب اعلاء کلمة اللّه شوی

رسالهئی که در تطبیق اراء جدیده با تعالیم الهی انشا فرموده بودید بسیار خوب ولی این مواسات و مساوات در تعالیم

الهیّه طوعاً است یعنی هر انسانی بدلخواهی خویش اگر رحم بفقرا نماید و اموال بنهایت سرور مبذول دارد این شخص مق ّرب درگاه

کبریا چنانکه بسیاری از اح ّبای الهی بنهایت سرور و فرح اموال خویش را انفاق بر فقرا نمودند و مواسات تا ّمه اجرا فرمودند ولی
بخواهش دل خویش ا ّما افکار حدیثهٴ بعضی از بلاد اروپ این معاملهٴ جبریّه است نه طوع ّیه و این هادم بنیانست و سبب هرج و
مرج در جمیع بلدان و ا ّما مساوات و مواسات بموجب تعالیم الهی اینست که انسان بصرافت طبع و طیب خاطر مجری دارد و

این دلیل بر بزرگواری و سبب حسن انتظام ع الم انسانیست خوبست این فقره در طبع ثانی درج نمائید که تفاوت اینست که

نفسی را حق نه در مال دیگری طمع نماید و تص ّرفی کند ولکن نفوس منقطع الی اللّه ح ّباً لجمال اللّه رحم بفقرا نمایند و انفاق

بر ضعفا کنند و جمیع اموال خویش را یا بعضی بکمال سرور و حبور انفاق بر فقرا نمایند یعنی در مح ّبت بنوع جانفشانند و منافع
و راحت عموم را بر خصوص ترجیح دهند و این اختیاریست نه اجباری و دلیل بر بزرگواری نه جبر و عنف
بامة اللّه المق ّربه فاطمه خانم تح ّیت ابدع ابهی ابلاغ دار...

 ٤تموز ١٩١٩
عبدالبهاء عباس

***

بواسطهٴ جناب اقا معصوم گنجهئی زائر علیه بهاء اللّه الأبهی
بادکوبه
جناب اقا میرزا علی اکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هواللّه

ای ثابت بر پیمان نامهئی چند روز پیش ارسال گردید و در ضمن ان مکتوبی بحرم اقا موسی مرقوم شد و همچنین شهادتنامهئی

تحریر شد و در ضمن ارسال گردید انشاءاللّه میرسد

مرقوم نموده بودید که احبّا در ایّام سختی باز بتبلیغ مشغول این از صفت مق ّربین است و سمت مخلصین که از هیچ

مانعی ممنوع نگردند و از هیچ واقعه ئی محروم نشوند بلکه در نهایت عسرت و بلا بترویج تعالیم ملکوت اعلی پردازند و در زیر
شمشیر و زنجیر فریاد یاطوبی و یاطربا بلند نمایند
حوادث زمانه شمول بهر خویش و بیگانه دارد وقتی نیست که از برای اهل جهان اسایش دل و جان حاصل گردد لهذا
انسان باید اه ّم ّیتی بحوادث ایّام ندهد بانچه باید و شاید قیام کند خواه بر سریر و خواه در زیر شمشیر تفاوتی از برای او حاصل

نگردد

از ترقّیات اح ّبای بادکوبه مرقوم نموده بودید که از هر جهت دنیا و اخرت حرکت ترقّی و نجاح نمودند و جمیع از

جمیع طوائف ممتاز گشتند

ا ّما معدودی که گرفتار اشرار گردیدند این از ان جهت است که چون اتش فتنه برافروزد میان جنگل خشک لأب ّد بعضی

درختهای تر نیز بسوزد

لهذا از پیش مرقوم گردید که یاران از جمیع طوائف در امور سیاسیّه کناره گیرند و بیطرفانه حرکت کنند در هیچ جمعی

حاضر نشوند و با هیچ فرقهئی همدم نگردند الحمد للّه که در صون تعالیم جمال مبارک در جمیع نقاط ارض احبّا محفوظ و

مصون ماندند

از برای این نفوس معدوده که تصادفاً جام شهادت نوشیدند و همچنین نفوسی که ضرر مالی دیدند بدرگاه احد ّیت

تض ّرع و زاری گردید تا شمول عنایت عموم را احاطه کند و نفوسی که تصادفاً کشته شدند در بارگاه احدیّت از شهدا محسوب

گردند اینست نهایت ارزوی این عبد

جناب اقا موسی علیه ال ّرحمة و ال ّرضوان در ایّام حیات موفّق بان نشد که مشرقالأذکار در بادکوبه تاسیس و انشاء نماید

و من نیز شما میدانید که از او هیچ چیز قبول نکردم ولی اگر او این بنیان عظیم برپا مینمود حال در ملک و ملکوت چه تاثیری
حاصل مینمود

حال اموال را نفوسی میبرند که بقول شما راضی نبود که در خانهٴ او وارد شوند و نهایت نفرت را از ان نفوس داشت

فاعتبروا یا اولی الأبصار سبحاناللّه اغنیای اح ّبا ه ّمتی ننمایند و خدمتی نکنند از بس تعلّق باین اموال دنیا دارند ولی بالتّصادف
بعد از وفات اموالشان در دست دشمنان انان افتد میخورند و بقول عوام فاتحه میخوانند

شما و جمعی اذن حضور خواسته بودید در این ایّام در حضور بارض مقدّسه زحمت موفور است مشکلات بسیار دارد

یمکن شش ماه در راه مانید زمان حضور را بوقت دیگر مرهون نمائید و علیک البهاء الأبهی

 ١٤تموز ١٩١٩

عبدالبهاء عباس

***
مناجات طلب مغفرت بجهت متصاعد الی اللّه جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

رب
اللّه ّم یا کاشف البلایا و دافع ال ّرزایا انّی اتض ّرع الیک تض ّرع العانی الی ملیک مقتدر متعالی و ابتهل الیک ابتهال الجانی الی ّ
العف ّو و الغفران المتجلّی بالجمال ال ّرحمانی و اقول
یا ربّی المنّان ا ّن عبدک اکبر بعد علی قد امن بک و بایاتک و اعترف بقدرتک و سلطانک و انجذب بروح نفحاتک و

اشتعل بنار مح ّبتک و هو فی عنفوان الحیات و شرخ الشّ باب و نادی باسمک بین الأصحاب و تض ّرع الیک بقلب شدید الألتهاب

العشی و الأشراق بخلق حسن و فطرة ط ّیبة و قلب منیر و صدر منشرح بایاتک الکبری
و دعا ال ّناس الی ملکوت رحمان ّیتک فی
ّ

لم تفتر فی ذکرک لیلاً و نهاراً و یدلع لسانه بالثّناء علیک بکوراً و اصیلاً و هو متو ّجه الیک و مو ّجه وجهه الی وجهة

رحمان ّیتک و یدعوک بقلبه و لسانه و یطلب تاییداتک و توفیقاتک و یتمنّی الوفود علی باب رحمتک و یبتغی الورود علی منهل

الهدی و یدعوهم
رحمان ّیتک و لأ زال یهت ّز من نفحاتک و ینشرح صدراً بمشاهدة ایاتک و یرتّل کلماتک و یهدی النّاس الی سبیل ُ

رب
الی الب ّر و التّقوی و یربّیهم بتعلیماتک الّتی نوراً للابصار و روحاً للاسرار و نعمة علی الأبرار و حیاتاً لقلوب الأخیار ّ
ا ّن عبدک هذا لأ زال یدعوک س ّراً و جهاراً و ینادیک قلباً و لساناً و یقول

احن الی ریاض رحمتک حنین الحمام الی الألف فی الغیاض یرجو
علی الهجران و اشت ّد تاثیر الحرمان انّی ّ
رب ّ
ّ
رب طال ّ

مشاهدة جمالک فی عالم الأسرار و ال ّتم ّتع بعفوک و غفرانک فی ح ّیز الأنوار

رب انّی ظمان فاسقنی من عینین نضّ اختین و ادخلنی فی الجنّتین ال ُمدها ّمتین و اغفر لی ال ّذنوب و اکشف ع ّنی
رب ّ
ّ
الکروب یا ع ّلام الغیوب
رب انّنی ذلیل ع ّززنی بالدّخول فی الملکوت و فقیر اغننی من کنز لأ یفنی فی ح ّیز ال ّلاهوت و مریض فاشفنی من الدّاء
ّ
الوبیل و ادخلنی فی فردوسک الأعلی یا ربّی الجلیل و لأ تترکنی فرید ًا وحید ًا اجرنی فی جوار رحمتک الکبری و انقذنی منهذه

الس ّیئات
الظّلمات الدّهماء و قدّر لی ک ّل خیر فی النّشاة الأخری و ارزقنی من الأئک و النّعماء و اغفر لی الخطیئات و اعف عنّی ّ
و ن ّزهنی عن ک ّل الشّ هوات و ادخلنی فی حدیقة احدیّتک بوجه نورانی و خلق رحمانی
رب انّی اشتاق الی اللّقاء و ارجو البقاء فی الملا الأعلی
رب ّ
ّ

رب لأ تخ ّیبنی من امالی و اعف عنّی سوء اعمالی و اجعلنی ایة الأحسان فی بحبوحة الجنان فاصدح کالطّیور علی
ّ

الأغصان و اسبّح بحمدک علی الأفنان بسرور الوجدان

انّک انت الکریم انّک انت ال ّرحیم انّک انت الغفور التّ ّواب ال ّرحمن

 ٢٥ذو القعده ١٣٣٩

عبدالبهاء عباس

***
هو اللّه

قفقاز
جناب ابوی اقا میرزا علیاکبر علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای بندهٴ حق کبریت اتش محبّت اللّه است و زیبق سیماب بحر معرفت اللّه پس این دو جزء مک ّرم را امیزش ده و دو رکن اقوم را

الفت و وحدت بخش و حجر اکرم یعنی جوهر الجواهر سنگ یاقوت معدن ملکوت بدست ار تا باکسیر اعظم پیبری و کیمیای
حقیقت یابی و بر نحاس و حدید نفوس طرح نمائی و ذهب ابریز کنی
کیمیا خواهی اینست اکسیر گرانبها خواهی اینست کبریت احمر خواهی اینست و ما دون این بی ثمر و اثر و بی بار و
بر
از من شنو این اکسیر اعظم ملکوتی طلب
و البهاء علیک ع ع

***
 ٩ربیع الثّانی ١٣٢٨
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر مح ّمد خانلی نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامههای متعدّد شما رسید انشاء اللّه یک یک جواب نگاشته میشود

از صاحبمنصب روسی مرقوم نموده بودید معلوم است که به ّمت شما قدری منجذب گردیده انشاء اللّه کم کم بکلّی

مؤمن خواهد گشت اگر چنانچه کتاب مقاله در نزد شما هست هر قدر بخواهد نزد او بفرستید و باو بنگارید که جناب میرزا
ابوالفضل رسالهئی در این امر مرقوم نموده و ترجمه گشته و در امریک طبع گردیده در پاریس از احبّا بخواهند و همچنین کتاب

مفاوضات را که بلسان فرانسه و انگلیسی ترجمه شده و اگر بتوانند مقاله را بزبان المانی ترجمه نمایند و همچنین ترجمهٴ الواح

طرازات و تجلّ یات و کلمات و بشارات و اشراقات خلاصه کتبیکه در این امر است در نزد جناب مستر دریفوس در پاریس موجود

از ایشان بگیرند
و بمادام روسی نهایت مهربانی از قبل عبدالبهاء ابلاغ دارید و بقدر ق ّوت بکوشید که انمحترمه را منجذب بنفحات اللّه

کنید زیرا انمخدّره اگر در ایمان و ایقان انجذاب و اطمینان یابد از تاییدات جمال مبارک در ممالک غرب شمعی روشن گردد

از اغتشاش بادکوبه مرقوم نموده بودید بحکومت مراجعت کنید تا جلوگیری گردد ولکن نه بنوع خصمانه بلکه معتدلأنه
ذکر کنید که این منافی عدالت و معارض الفت و مح ّبت در بین جمیع رع ّیت دولت به ّیه است
باری از قیام انجناب بر خدمت امر اللّه از شما بسیار سرور و رضا یافتم و امیدم چنانست که بخدمات فائقه موفّق شوی

و سبب اعلاء کلمة اللّه گردی

به غراف تولستوی همیشه اظهار محبّت و روابط قلبیّه و نهایت احترام مجری دارید ما باین ماموریم شاید چشم انصاف

بگشاید از قرائن معلوم میشود که حال بهتر از پیش است قدری اعتدال یافته است بلکه انشاء اللّه من بعد بهتر شود و منصفانه در
این امر سخن راند شما مکتوب عمومی این عبد را ب شرق و غرب که بلسان روسی ترجمه و طبع گردیده اگر بجهت او و امثال او
ارسال دارید شاید مفید گردد
و علیک البهاء الأبهی ع ع

***
بادکوبه
بواسطهٴ جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی
جناب اقا میر حیدر نخجوانی جناب اقا رضاقلی قپطان جناب اقا بالأ ج ّباراف جناب حسن بالأ و جناب اقا میرزا اقا نجل مرحوم

احمد خ ّراط علیهم بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای یاران روحانی جناب نخجوانی وقتی که در این ایوان یزدانی بود خواهش تحریر نامه بنام هر یک از شما فرمود انچه در عهدهٴ او
بود وفا کرد و از خجلت نجات یافت ولی من شرمسارم زیرا فرصت ندارم و نتوانم که بالأنفراد نامه نگارم المجبور معذور و معاف
من القصور یک نامه نگاشتم و بذکر یاران روحانی پرداختم
شما ک ّل ا مواج یک بحرید و انوار یک شمس و اوراد یک حدیقه و شیران یک بیشه و مرغان یک چمن و ریاحین یک

گلشن لهذا حکم یک نفس دارید و این نامه فی الحقیقه بهر یک مرقوم

شکر فضل و عنایت جمال ابهی نمائید که چنین شمع وحدت نورانی برافروخت و عالم انسانی روشن شد در اتّحاد و

اتّفاق اگر خللی از قصور خود ماست والّأ فیض ابدی ک ّل را در ظ ّل یک خیمه جمع فرمود و نفخهٴ حیات ابدیّه دمید و نفحهٴ
وحدت عالم انسانی بمشام رسید

حال شما شب و ر وز جهد بلیغ نمائید تا مطلع انوار توحید گردید و مشرق انوار تجرید شوید و با یکدیگر بنهایت
محبّت چنان امیزش یابید که سحاب الطاف بریزش اید و انوار بخشش بتابد من در لیل و نهار و شام و اسحار تض ّرع بملکوت

اسرار نمایم و از برای شما ثبوت و قرار و الفت و مح ّبت در جمیع شئون از حضرت پروردگار طلبم
و علیکم البهاء الأبهی ع ع

***
 ٧ربیع ١٣٢٨ ٢
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ شما رسید از عدم فرصت مختصر جواب مرقوم میگردد

تشکیل مجلس تبلیغ بسیار مقبول و مفید امید است که در استقبال نتیجهٴ مطلوب مشهود گردد
بسن هیجدهساله بود ورقات صبایای جمال مبارک سه بودند ورقة
نام حضرت غصن اطهر مهدی بود و در وقت صعود ّ

العلیا فروغ ّیه خانم صمدیّه خانم ورقهٴ علیا همواره بخدمت نفس مقدّس قائم بود ساعتی انفکاک نداشت در اندرون ورقات بذکر
الهی و بیان مطالب امر اللّه مشغول بودند اوقات چنین میگذشت والدهٴ عبدالبهاء در مدّت حیات شب و روز بتبتّل و تذکّر مالوف
و بذکر حق و بیان مطالب و براهین اثبات حق مشغول بود

و فرق میانهٴ نساء بهائی با دیگران اینست که طوائف دیگر شرق نسا یا بادارهٴ زندگانی در خانه و یا بلهو و لعب
مشغولند ولکن نساء بهائی بقدر امکان بتمشی ت امور زندگانی پردازند و سائر اوقات را ببیان حقایق و معانی پردازند
ا ّما معجزاتی که در حرب بنی اسرائیل با کفّار واقع گردیده و در کتاب مقدّس مذکور تاویل و معانی دارد مع ذلک

بهائیان معجزات انبیا را ممتنع و محال ندانند

نفوسی که در دائرهٴ جناب اقا موسی بودند و حال خارج شدهاند این باجبار و اصرار دیگران گردیده لهذا شما نسبت به
اقا موسی کلمهئی بر زبان نرانید بلکه احترام نگاه دارید و پروردگار از برای ان نفوس مدار معیشت فراهم ارد و باید انان بوصایای
حق عامل و نسبت بجناب اقا موسی ابداً کلمهٴ تکدّری بر زبان نرانند

سؤالأت جناب اقا میرزا حیدرعلی را خواستهاید که طبع و انتشار نمائید طبع و انتشار در بین اح ّبا جائز ولی در میان
خارج ابداً جائز نیست زیرا سبب بغض و عداوت ک ّل ّیه میگردد ولی اح ّبا ان مطالب و ایات و اخبار را حفظ نمایند و در محافل از

علما سؤال کنند چون از جواب عاجز گردند مردم اگاه شوند

و باید احبّا با مردم و یا علما بجدال صحبت ندارند بلکه بنهایت مدارا و مهربانی و ُحسن تعبیر مکالمه کنند و
مگذارند که بنزاع و جدال منجر گردد زیرا صحبت بنزاع و محاججه ابداً تاثیر ننماید بلکه بغض و عداوت ارد پس باید بکمال

مهربانی و محویّت و تواضع و خشوع صحبت بدارند و ابداً کلمهٴ خشن بر زبان نرانند و بگویند که با هیچ فرقهئی نزاع و جدال

نداریم و بحقارت نظر ننمائیم بلکه خود و انانرا بندهٴ حق دانیم بار یک داریم و میوهٴ یک شاخسار شماریم نهایت اینست که

بعضی تح ّری حقیقت مینمایند و بعضی ساکت و صامت و مشغول بخود و منافع خویش هستند
مقاله را بلسان المانی ترجمه نمائید
رسالهٴ شیخ حال طبع و نشرش جائز نه
با جناب اقا شیخ علیاکبر ماذون سفر بایران هستید
و علیک البهاء الأبهی ع ع

***
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ اخیر از بادکوبه رسید و همچنین مکتوبی با رسالهٴ مطبوع از مادام ایزاب ّلا از پاریس وصول یافت از مضمون
هر دو مکتوب معلوم گردید که مقصدش تمثیل امر حضرت اعلی است در پاریس نامهئی باو تحریر یافت در جوف است ترجمه
نموده برسانید
درس انگلیسی را اه ّم ّیت بدهید و اگر چنانچه بلندن رفتن لأزم ان نیز جائز
سؤال از معاون اعضاء محفل شور نموده بودید معاونها نیز باید بانتخاب ملّت باشد یعنی کسانیکه اکثریّت ارا بعد از
منتخبین حاصل نموده باید باطّلاع محفل شور معاون تعیین گردند این امور راجع بمحفل شور است هیچ شخصی راساً بخودی

خود امری اجرا نتواند ولو موافق نظامنامهٴ مصدّق ملّت و دولت باشد بلکه باید حال باجازهٴ محفل روحانی بعد بواسطهٴ حکومت

مجری دارد
و علیک البهاء الأبهی ع ع

***
هو الله

بادکوبه
جناب میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء الله
هو اللّه

ای منجذب جمال اللّه در این روز مبارک یوم مولود ن ّیر افاق و کوکب اشراق بیاد تو افتادم و بتهنیت عید پرداختم تا جان و دل ان
حق دلبر افاق مسرور و مستبشر گردد ع ع
عاشق روی ّ

***
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای جوان ربّانی همواره در خاطر بودی و بیادت مالوفیم ایّام ملاقات فراموش نگشته روی و خویت همواره در نظر است و از

ملکوت ایات تاییدات طلبم که روز بروز خوشتر و شیرینتر گردی بحلاوت محبّت اللّه کام شیرین نمائی و سبب ثبوت و استقامت
یاران نازنین گردی تا شجرهٴ حیات ثمری بخشد و دعاهای عبدالبهاء اثری نماید
و علیک البهاء الأبهی ع ع

***
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای ثابت بر مح ّبت اله ّیه چندیست که نامهئی ننگاشتم ولی در جمیع اوقات عجز و نیاز بدرگاه احدیّت داشتم که در جمیع امور
مظهر الطاف موفور گردی و بجان و دل در ره یزدان جانفشانی نمائی و بخدمات جناب اقا موسی پردازی و سبب اسایش خاطر

او شوی
الحمد للّه موفّقی و مؤیّد زیرا نهایت رضا از شما دارند و خوشنودی او سبب سرور قلوب ک ّل است علی الخصوص در

این اوقات که امتحانات احاطه نموده ولی الحمد للّه با وجود این افتتان در صبر و ثبات باقی و برقرارند و از فضل پروردگار
امیدوارم که سکون و قرار بدرجهٴ کمال رسد زیرا در سنهٴ ماضیه امتحانات اله ّیه در نهایت ق ّوت و شدّت ک ّل را احاطه نمود و اح ّبا
بعون و عنایت حق جمیع قدم راسخ نمودند و استقامت عظیمه ظاهر فرمودند لهذا رجا از خدا دارم که جناب اقا موسی در میان

احبّا اسوهٴ حسنه گردند و ک ّل در موارد بلا تا ّسی بایشان نمایند
مناجاتی طلب مغفرت بجهت متعارج مقعد صدق سلیل مرحوم ایشان مرقوم گردید باید شما قرائت نمائید و مضمونرا
واضح و اشکار فرمائید
و علیک التّحیّة و الثّناء ع ع

***
هو الله

بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء الله الأبهی

هو اللّه

ای دوست حقیقی در نظری و عزیزی و پیش بصری و محترمی رابطهئی در نشئهٴ انسانی اعظم از تعلّق قلبی نه حتّی سلسلهٴ

حدید چنین شدید نه الحمد للّه ان رابطه در میان یاران محکم و متین و رابط و ضابط و عاقد نور مبین و روز بروز محکمتر گردد

و قویتر شود پس مسرور و مطمئن باش که تعلّق بدل و جان داری و در سایهٴ یزدان مورد الطاف بیپایانی
مکتوب جوف را بجناب اقا موسی برسان ع ع

***
هو اللّه

مفصل است و این قلم
ای یاران عزیز عبدالبهاء شفاهاً با جناب اقا میرزا علی اکبر نخجوانی در خصوصی پیامی ارسال گردید که ّ
فرصت تحریر ندارد و ان قضیّه حصر تبلیغ در بین مسلمانان است البتّه این قضیّه را اه ّمیّت بدهید و بموجب ان حرکت نمائید

زیرا حکمت کلّیّه در انست والّأ ان ممالک سخت میشود بلکه شدیدتر از ایران میشود باید بسیار احتیاط نمائید لأزم و واجبست
و علیکم البهاء الأبهی ع ع

***
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامهٴ سلخ ذیقعده وصول یافت و مضمون مشحون بثبوت و رسوخ بر میثاق مظلوم بود
در خصوص تصحیح کتاب انشخص مسیحی اگر موفّق بان شوید موفّق ّیت عظمی است و بسیار لأزم است و چون
کتابیکه منظور دارد چون بنگارد انوقت با خود بیاورد عکس مواقع ع ّکا را در امریکا کشیدهاند و طبع و نشر نمودهاند یک نسخۀ از
انرا بجهت شما ارسال مینمائیم که باو بدهید
و از خدا خواهیم که شفائی بجناب اقا موسی عنایت فرماید
دیگر جمیع یارانرا تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دارید
و علیک البهاء الأبهی ع ع

***
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نشان بهائیان نقش فرموده ئی بسیار بدیع است ولی باید نشانهٴ بهائیان افعال و اعمال و اطواری باشد که مطابق

تعالیم بهاءاللّه است این نشان بی نشانست و کوکب درخشندهٴ جهان اسمان

در خصوص محفل روحانی مرقوم نموده بودید اگر من چیزی بنگارم سبب احزان بعضی شود لهذا انجناب بنوع خوشی

بکوشید که محفل روحانی من ّظم گردد این بهتر است

ا ّما غراف تولستوی بعد از ان که انشخص ارمنی به ّمت شما تصحیح خطاهای خویش در کتاب خود بنماید یک نسخه

از انرا بجهت غراف تولستوی ارسال دارید ولی تولستوی را اقبال باین امر مشکل است زیرا ارزوی او چنان که وحید عصر و فرید
زمان بین خلق باشد با وجود این تص ّور و تص ّمم بسیار مشکل است که معترف بظهور کلّ ّیه از مشرق احدیّه در زمان خود گردد
ولی شما مطمئن باشید عنقریب نظیر غراف تولستوی هزاران در ظ ّل رایت حق محشور گردند
جمیع یارانرا تح ّیت ابدع ابهی ابلاغ دارید
و علیک البهاء الأبهی ع ع

اگر موفّق شوید ک ه ارمنی خود تکذیب قول خویش نماید که مرا بعضی باغرضان اغفال نموده بودند بسیار موافق است
زیرا انچه نوشته ملاحظه نمودهاید که افترای محض است و مج ّرد کذب ناقضین ع ع

***
بادکوبه

ای ارض کان
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی فی ّ

هو اللّه

ای عزیز عبدالبهاء نامهٴ شما رسید و تقریر غراف تولستوی نیز قرائت گردید فی الحقیقه به ّمت شما غراف بنای انصاف گذاشته و
از اعتساف سابقه بکلّی بیزار گشته امیدوارم که در جمیع موارد بخدمت عتبهٴ ابهی روحی لأح ّبائه الفداء موفّق و مؤیّد گردید و با

غراف مذکور مکاتبه نمائید و ترجمهٴ بعضی الواح که مناسب حال اوست و مطابق مذاق او اگر ارسال دارید بد نیست ولی نه

بنوعیکه دولت روس گمان نماید که شما در جمیع مبادی ح ّتی در مداخلهٴ بامور سیاست با او م ّتفق و همداستانید زیرا غراف
مذکور در امور سیاسی مداخلهٴ موفور دارد

در خصوص خانم روسی مرقوم نموده بودید با او ماذون حضورید امیدوارم که در این سفر موفّق بالطاف و عنایت جلیل
اکبر گردید
ترجمهٴ کلمات مکنونه ب روسی نموده اگر چاپ بفرمائید بسیار مقبولست و اگر چنانچه مفاوضات را نیز ترجمه نمائید ان
نیز موافق
و علیک البهاء الأبهی ع ع

***
٩

بادکوبه
ای ارض کان
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء الله الأبهی فی ّ

هو اللّه

ای مونس من نامهئی ّ
بخط خویش مرقوم نموده ارسال داشتم البتّه تا بحال رسیده از اینجا ب قفقاز تلغراف قبول نمینمایند لهذا نامه
بواسطهٴ احبّا فرستاده شد حال مجدّد مرقوم میشود که ماذونید و منتظر ورود شما هستیم جناب دکتر ضیا با امة الله زینت دو هفته

است که وارد شدهاند و منتظر ورود شما هستند
است

بجمیع اح ّبا سفارش نمائید که کسی نسبت بفرقهٴ جدیده ابداً کلمهئی دون خیر نزند سکوت باشند این بسیار مهم
و علیک البهاء
بامة الله فاطمه خانم تح ّیت ابدع ابهی برسانید

عبدالبهاء عباس

***
٩

جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء الله الأبهی

هو اللّه

مفصل است و از همه جا بهتر
همدم و همراز من در منتریال در نهایت اشتغالم معاشرت و مذاکرات روز و صحبتهای شبانه ّ

حق خود که بشما گفتم معمول دارید فرصت بیش از این نیست
بسیار تماشا دارد از جرائد اندکی معلوم میشود و همان قسم در ّ
مکتوب احمداوف را با تفاصیل وقایع ارسال نمائید ع ع

***
٩

بادکوبه
جناب ناشر نفحات الله اقا میرزا علی اکبر نخجوانی علیه بهاء الله الأبهی

بادکوبه

هو اللّه

مفصل نیست نطقهای اور پا جمع و تصحیح شده است
ای ثابت پیمان در شرف حرکت بسمت غرب هستم لهذا فرصت تحریر ّ

بلکه طبع میگردد هر یک که موافق ثیاسوفیهاست اگر ترجمه نمائید و نشر فرمائید ضرر ندارد من دو روز بعد سوار کشتی میشوم
شما اگر شوق زیاد بحضور دارید ماذونید جمیع یاران الهی را تکبیر ابدع ابهی ابلاغ نمائید
و علیکم البهاء الأبهی ع ع

***
هواللّه

بادکوبه
جناب اقا میرزا علی اکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هواللّه

ای یار حقیقی نامهٴ مرسول ملاحظه گردید این روزها مراجعت از فرنگستان چون گلستان به اسکندریّه وطن قبطیان شد ملاحظه

فرما تفاوت ره از کجاست تا بکجا بشارت ثبوت و خدمت یاران باستان یزدان مورث روح و ریحان گردید

مادام ایزابیلا فیالحقیقه در تالیف کتاب ه ّمت فوقالعاده نمودهاند از قبل من نهایت رضایت و خوشنودی برسانید

انشاءاللّه موفّق بتمثیل و تشخیص این دو قض ّیه میگردد

مبلّغی خواسته بودید در این صفحات موجود نیست به طهران مرقوم میگردد
ا ّما جمع ّیت تیاسوفیها اگر در مجامع انها حاضر شوید و از وحدت عالم انسانی و مضامین الواح الهی و روحان ّیت

رحمانی و مساوات و اتّفاق و مح ّبت و وفاق بین بشر سخن رانید و بنهایت انجذاب الفت کنید البتّه مفید است
پریشانست
ایند

گلنار در مصر است چون به اسکندریّه امدم تلغرافی تبریک ورود فرستاد من نیز جواب باو نوشتم این زن فکرش قدری
باری در بادکوبه ح ّریّت ادیان و مذاهب است اگر یاران ه ّمتی فرمایند بسیار انتشار گردد و خلق از نفحات اللّه باهتزاز
ان دوست حقیقی فیالحقیقه در نهایت جهد و کوشش است که خدمتی باستان مقدّس نماید از الطاف ح ّق امیدوارم

که در جمیع امور موفّق گردد ع ع

***
بادکوبه
جناب اقا میرزا علیاکبر نخجوانی علیه بهاء اللّه الأبهی

هو اللّه

ای ثابت بر پیمان نامهئی که بعد از رجوع مرقوم نموده بودی رسید خانم روسی در این سفر به ّمت ان وفاپرور بره دوست رهبر شد
کتاب ا ّول را البتّه باید تصحیح نماید اگر باین موفّق شود بدرقهٴ عنایت رسد و او را شمع من ّور نماید در خصوص

تشخیص کتاب او بقدر امکان قصور نخواهد شد دیگر تا خدا چه خواهد

از خبر اتّحاد و اتّفاق اح ّبا و الفت و یگانگی جناب اقا کیشی و استاد اقا بالأ نهایت سرور حاصل گردید امیدوارم که

در جمیع موارد مؤیّد و موفّق باشی

الحمد للّه ان ارمنی صاحب در روزنامهٴ پطرسبورغ قصور خویش را که در رسالهٴ اولی مرقوم نموده بود تلافی فرمود و
بحقیقت واقع واقف گشت و تصحیح خطاب خویش نمود و این نیز به ّمت شما شد
الحمد للّه بعد از ورود انجناب مجالس عمومی در بادکوبه ترتیب و مک ّمل گردیده و این از تاییدات الهیّه است
و علیک البهاء الأبهی ع ع

السموات و الأرض نهایت جانفشانیرا نموده و مینمائی و
ای ثابت صادق فی الحقیقه در سبیل اسم اعظم حضرت بهاء ّ

مطمئن بتایید و توفیق باش

الحمد للّه صدق و امانت شما در نزد اقا موسی ثابت و محقّق گردید باری باید در بادکوبه و بالأخانی بلکه در جمیع

قفقاز تش ّبث مؤثّرانه نمود تا نفوس از الطاف اله ّیه مستفید گردند و از ظلمات ضلالت و نادانی نجات یافته هیاکل نورانی گردند

اگر بتوانید که مدرسهئی بجهت جوانان تاسیس نمائید که نزد اقا شیخ علیاکبر درس تبلیغ بخوانند و بحجج و براهین

الهی اطّلاع یابند بسیار موافق بود

گلنار روسی باسکندریّه امد و ملاقات شد و اندکی احساسات روحانیّه نمود ولی چون در فکر مراجعت بغازان بود

فکرش بسیار مشغول بود ابداً فراغت نداشت شما با او مخابره نمائید بلکه بدلألت شما و خانم روسی کم کم درست انتباه پیدا
نماید
دیگر جمیع یاران الهیرا فرداً فرداً تح ّیت ابدع ابهی ابلاغ دارید و بانچه سبب اشتعال و انجذابست تش ّبث کنید و

مهمانی نوزده روزه را مجری دارید ع ع

جناب شیخ رحمانی علی قبل اکبر را از قبل من نهایت مح ّبت و خلوص و مهربانی ابلاغ دارید
و علیک البهاء الأبهی ع ع

***
هوالأبهی

بادکوبه
احبّای الهی علیهم بهاء اللّه الأبهی ملاحظه نمایند

هواللّه

ای سرمستان جام الست شکر حضرت قیّوم را که در ظ ّل خباء عظیم داخلید و در جنّت ابهی در حدیقهٴ نورا وارد از بادهٴ الست

مدهوشید و از حرارت نار مح ّبت اللّه در جوش و خروش از فضل و ال طاف جمال ابهی امیدوارم که سرحلقهٴ احرار گردید و سرخیل
حی ق ّیوم شوید و مطلع انوار حضرت معلوم ایات توحید شوید و شئونات تجرید نجوم بازغه شوید و سرج لأمعه
جمع ابرار مرکز اثار ّ

اتش عشق الهی در قطب امکان و قلب جهان چنان برافروزید که ب اطراف و اکناف شعله زند و نفحات قدس از گلشن عرفان
بجمیع قفقاز انتشار یابد
الهی هذه مدینة اشتعلت فیها نار مح ّبتک و سطعت فیها انوار معرفتک فاجعلها من ّورة الأرجاء معطّرة الأنحاء رحیبة

السعادة بسطوع نور توحیدک منها الی سائر الجهات من تلک الأفاق و اجعل اح ّبتک فیها امواج بحر احدیّتک و
الساحة عظیمة ّ
ّ
افواج جنود معرفتک و اشجار حدیقة موهبتک و اثمار سدرة عنایتک
انّک انت الکریم المتعال ع ع

***
بواسطهٴ جناب اقا معصوم زائر و اقا کربلائی حسین زائر علیهما بهاء اللّه الأبهی
بادکوبه
علیهن البهاء الأبهی
اح ّبای الهی و اماء رحمن علیهم و
ّ

هواللّه

رس تعبیر شده جمعی
ای عاکفان کوی دوست ای عاشقان روی دوست قفقازیا جمیع ًا تابع رود ارس است که در قران اصحاب ّ
از انبیا در زمان قدیم که خبرشان منقطع شده در ان اقلیم مبعوث شدند و عالم انسانی را بنفحات رحمانی معطّر نمودند
و همچنین در زمان اخیر حضرت اعلی روحی فداه به چهریق سرگون و در انجا مسجون گشتند حافظ شیرازی رائحهئی
بمشامش رسید و این غزل را گفت

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس
بوسه زن بر خاک ان وادی و مشکین کن نفس

و حضرت زردشت نیز مدّتی در ان صفحات سیر و حرکت میفرمودند و کوه قاف که در احادیث و روایات مذکور
همین قفقاز است و ایرانیان را اعتقاد چنان که اشیانهٴ سیمرغ است و لأنهٴ عنقای شرق لهذا امید چنانست که این عنقا که شهپر
تقدیس در شرق و غرب منتشر نموده و ان امر بدیع ربّانیست در قفقاز لأنه و اشیانه نماید
الحمد للّه احبّای بادکوبه در این سالهای جنگ با جمیع طوائف اشتی داشتند و بموجب تعالیم الهی بک ّل مهربان و در

امر اللّه جوش و خروشی داشتند و از بادهٴ مح ّبت اللّه سرمست و مدهوش بودند حال باید مانند نهنگ بخروشند و تلافی سالهای
جنگ نمایند و باهنگ مستانه و ترانهٴ عاشقانه ان اقلیم را باهتزاز و حرکت ارند تا نوران ّیت چنان قلوب را روشن نماید که اش ّعهٴ
یگانگی بتابد و ظلمات بیگانگی زائل گردد و جمیع طوائف با یکدیگر بیامیزند و در الفت و مح ّبت قند و ش ّکر ریزند و شور و

ولهی انگیزند که ممالک مجاوره نیز باهتزاز و حرکت ایند
علیکن البهاء الأبهی
و علیکم و
ّ

 ٣تموز ١٩١٩
عبدالبهاء عباس

***

هو الأبهی

ایموقن بایات اللّه جناب شیخ سلمان در سجن اعظم وارد و بزیارت رمس مط ّهر فائز از انجناب خاطری خوشنود و دلی مسرور

داشتند در چنین محفلی بذکر شما مشغول شدند و بیاد شما مالوف گشتند الیوم در عالم وجود مح ّبت و عنایتی اعظم از این

تص ّور نتوان نمود که نفسی در روضهٴ مبارکه بذکر و یاد دوستی بپردازد و دعای خیر کند هذا اعظم عنایته و اکبر موهبته و ات ّم
منحته و اعلی عطیّته فاستبشروا بهذا الفضل و افرح بهذا التّوفیق العظیم الوفیر و البهاء علیک و علی ک ّل ثابت علی عهد اللّه و
میثاقه العظیم

عبدالبهاء ع
توجه به مقرّرات مندرج در سایت  www.bahai.org/fa/legalاستفاده نمائید.
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