
کاف حضرة عبدالبياء دائـ التردد مابیف عکا كحیفا مف اجؿ بناء المقاـ االعمی كکاف احیانا یتكقؼ ایاما فی 
حیفا. بمجرد اف یعمـ االحباء بتشریفو المبارک کانكا یتقاطركف مف کؿ حدب كصكب كیکكف ىنالک اکؿ 

کبار الشخصیات فی حیفا، كزیاره حتی منتصؼ المیؿ. عند الصباح یخصص حضرتو كقتو لزیارة كمبلقاة 
کما اف االلماـ باخبار الفقراء ك المعكزیف کانت مف كظائفو الحتمیو كالدائمو حیث کاف یزكر بیكتيـ فردافردا 

كیعطؼ عمیيـ كیساعدىـ كکاف الفقراء یسعدكف کثیرا مف عمؿ حضرة عبدالبياء ىذا، كمف العجیب اف 
نادیيـ باسمائيـ كاذا ما غاب طفؿ اك عجكز یذکره باالسـ حضرتو کاف یحفظ اسماء اطفاؿ ىؤالء الفقراء كی

كیستفسر عف سبب غیابو فاف کاف مریضا یعكده شخصیا كیطیب خاطره بؿ یعطیو نصیحو طبیو ماذا یاکؿ 
 كماذا یفعؿ كیدعك ليـ بالشفاء فیتماثمكف لمشفاء

کیسا مف النقكد یعطی منو  كعندما کاف حضرتو یجد نفسو كسط فرحة الفقراء كسعادتيـ کاف یخرج مف جیبو
لممحتاجیف کبل حسب حاجتو كکاف یمر عمی البیكت ایضا كیعطی المحتاجیف  ، فی الحقیقو فاف رأفة كمحبة 

   حضرة عبدالبياء کانت عمة حیاة كبقاء فقراء حیفا

 

ىذه فی احد االیاـ عاد حضرة عبدالبياء مف ز یارة بعض فقراء لندف كىك سعید لمغایو كحکی لمحاضریف 
 القصو عف ایاـ عکا

بقالة فیو کؿ  بانو ذات مره اتی الي مجمكعة مف الفقراء کانكا یطمبكف المساعدة منی عمی فاحمتيـ عمی دکاف
  ما یریدكف كقمت لو

المسئكلیة کاممة كا کؿ ما استطعتـ حممو كانا اتحمؿاىجمكا عمی ىذا الدکاف كخذ  

قالو المكلی حتی اغاركا عمی الدکاف كنيبكه كجعمكا عالیو سافمو  فمـ یکد ىكالء المساکیف الجكعی یسمعكف ما
حتی انيـ اکمكا الرز نیئا كلـ  یيتمكا بصرخات صاحب الدکاف كاستنجاده بالماره كافرغكا الدکاف تماما، بعد 

 ذلک نادیت صاحب الدکاف كعكضتو عف خسارتو كعاد كىك سعید كراض

 



 حضرتو كکاف لمفقراء خصیصا سکتمندا فی عقدت مجممو ضیافة یف البياء عبد حضرة شارک االیاـ احد فی
. الفقراء عیكف فی السعاده رایت.  رائعو ضیافو کانت -:قائبل عكدتو بعد تفضؿ حیث التجمع ىذا عف راضیا

بسرعو تتالـ لمغایو رقیقو الفقراء قمكب الحقیقو فی  

          

 ارضیة عمی سجادة كرأی منزلنا الی فقیر اتی بغداد یف االیاـ احد فی-: القصو ىذه عبدالبياء حضرة یحکی
 بعد. السجاده فاىدیتو لمغایو مریح عمیيا النكـ اف بد ال. ناعمو سجاده مف یاليا: قائبل عمیيا یده فمسح المنزؿ
 بیف فارؽ ای ىنالک یکف لـ كلکف راحة اکثر السجاده عمی النكـ باف اظف کنت -: لی فقاؿ رایتو مده

هالسجاد بعت لذا لحصیرها ك السجاده  

 

 عکا فی کنت لقد. االمکاف قدر سعادتيـ فی نسعی اف ینبغی لذا بسرعو كتتالـ لمغایو رقیقو الفقراء قمكب
الشرؽ فقراء بائسكف ىـ کـ تعممكف ال  الفقراء استضیؼ دكما  

 اكلئک اکثر کاف حیث نقكدا المبارک اليیکؿ ید مف كیاخذكف مرتیف اك مره االسبكع فی یأتكف الفقراء کاف
 یتبؽ كال عددىـ یکتمؿ كعندما. المبارک البیت اطراؼ حكؿ كیتجمعكف لمغایو   بائسیف ك عاجزیف الفقراء
 یتحاذؽ اف یرید بعضيـ كکاف. حاجتو حسب عمی  کبل نقكدا المبارکو بیده البياء عبد حضرة یعطیيـ احد
الیـك نفس فی مرتیف یعطیيـ اف یرض كال ـباالس یعرفيـ کاف حضرتو كلکف مجددا منو كیأخذ حضرتو عمی  

 اعطكنی -:المبارک اليیکؿ فقاؿ ایضا الفقراء بقیة مع اتكا قد كالبائسیف الفقراء االطفاؿ کاف المره ىذه كفی
 البائسیف االطفاؿ بیف النقكد المبارک اليیکؿ كقسـ كاستمتع اتمذذ کی الفقراء االطفاؿ ليؤالء العطیيا النقكد
المبارکو بیده  

 

 



 

 

 الرکاب مبلزمك فاراد سدكلو المیؿ ارخی امریکا شرؽ نحك القطارمتجيا یستقؿ عبدالبياء حضرة کاف عندما
 الکراسی ىذه باف قائبل كتفضؿ بذلک یسمح لـ حضرتو كلکف لمنكـ(سریر جمع)  سرر یستاجركا اف المبارک
 یسمح لـ ایضا التالیو المیمو فی.  فعبل تـ ما كىذا الصباح حتی كنناـ عمیيا نتکا كسكؼ كمریحو ناعمو

 اف نرید كلکننا مکمفا  امرا لیس لمنكـ مکاف مقابؿ كاحد دكالر دفع باف كتفضؿ لمنكـ اماکف باستئجار حضرتو
 سمح فقد الثالثو المیمو فی اما.   اهلل امر سبیؿ فی المشاؽ كنتحمؿ الصعبو الحیاة عمی كننشأ نتربی

 المبارک الرکاب مبلزمك فاراد المزید نتحمؿ كلف  کافیو الکراسی عمی لیمتیف باف اؿكق لمنكـ اماکف باستئجار
لمجمیع اماکف كاستاجركا" متساككف جمیعنا کبل" تفضؿ كلکنو فقط  لحضرتو سریرا یستاجركا اف   

 

 فی( ع) عیسی حضرة رات بانيا الميا صغیره بنت قالت اكركبا الی عبدالبياء حضرة سفر لدی انو یحکكف
 لـ.  ظيرانیيـ بیف كیعیش الدنیا ىذه فی ىك المسیح حضرة كاف حقیقیو رؤیاىا اف عمی مصرة كکانت المناـ
 اف الی حقیقیو رؤیا كاعتبرتيا المنكاؿ نفس عمی یـك کؿ استمرت البنت كلکف ابنتيا لرؤیا انتباىا االـ تعر
 صكرة عمی البنت عینا كقعت كفجاة جرائد ببائع فمرا الرصیؼ عمی فیو تتمشیاف كابنتيا االـ کانت یكـ اتی

 رایتو الذی المسیح عیسی ىك ىذا -:كاالنفعاؿ الفرح بمنتيی فصاحت الصحؼ احدی فی عبدالبياء حضرة
 صاحب عف الصحؼ بائع مف كاستفسرت ابنتيا حالة مف االـ فتعجبت تكصؼ ال سعاده كانتابتيا منامی فی

 االثناف كتشرؼ باریس الی الفكرتذکرتیف عمی فقطعت باریس فی انو فعرفت تكاجده كمکاف الصكرة تمک
 ابنتيا رؤیا باف مبلقاتو لدی كعرفت لحضرتو القصة االـ حکت التشرؼ كاثناء عبدالبياء حضرة لمحضر
اهلل الی الناس یدعك  المسیح سیدنا مثؿ ىك عبدالبياء حضرة كاف حقیقو کانت  

 

 



 کاف كاكركبا امریکا فی مسافرتو كلدی لنفسو ىدیو ای یقبؿ یکف لـ عبدالبياء حضرة فاف معمكـ ىك حسبما
 اك صاحبيا الی اخری مرة یعیدىا کاف حضرتو كلکف كقیمو ثمینو ىدایا لمحضره یقدمكف الغربیكف االحباء
 حضرة بحضكر لندف فی سیدة تشرفت االیاـ احد فی.       الخیریو لممؤسسات یعطیيا اك الفقراء بیف یقسميا

 اليیکؿ بو لیشتری اصدقائيا احد ارسمو الشیک ىذا باف لو قائمة مالی بمبمغ شیکا لمحضره كقدمت عبدالبياء
 یقبؿ لـ اف انو یدرک عبدالبياء حضرة کاف.  اكركبا كکؿ انجمترا انحاء فی بيا یسافر سیاره لنفسو المبارک
 الیيا رده لکنو الشیک كاخذ المحبو بمنتيی ىدیتکـ اقبؿ -:قائبل تفضؿ لذا المرأه تمک تحزف ربما الشیک
كالمساکیف الفقراء بیف لتقسمیو الشیک ىذا امنحک -:كقاؿ  

 فی عبدالبياء حضرة محضر فی لمعشاء مدعككف االحباء مف کبیر جمع کاف المیالی احد فی بانو یحکكف
-:قائبل ؿاالک مائدة حكؿ لمجمكس مضطرا_  متاخرا یتعشی ال غالبا كالذی – المبارک اليیکؿ کاف.  لندف
 ثـ شدیدا الحاحا االنساف عمی تمح التی ببلمفید مسز لخاطر تطییبا المائده حكؿ ساجمس كلکنی جائعا لست
 كاكركبا امریکا سیدات كلکف بی كالتحکـ عمی السیطرة الشرؽ مف مستبداف ممکاف یستطع لـ-:قائبل تفضؿ

احرار النيـ بی یتحکمكف       

 

 

 االمتحانات اإللهية :

تفضؿ حضرة عبدالبياء قائبلن لكال ظيكر اإلمتحانات ك األزمات في حیاتنا لما ظيرت االستعدادات ك  
المكاىب ك القدرات الدفینة فینا إلى عرصة الشيكد .. ك حینما استشيدكا أحباء یزد، تألـ الدكتكر یكنس 

ات ( ، كقاؿ في محضر أفركختو ) أحد المؤمنیف المقربیف لحضرتو كىك صاحب كتاب مذكرات التسع سنك 
 حضرة عبدالبياء : یا حبیبي یا مكالئي إلى متى سیستمر ىذا الكضع ؟ أال یكفي ؟

فأجابو المكلى قائبلن : إعمـ یا جناب الخاف إف ىذه المصائب ك الرزّیات ك الشيادة ك الغارات إنما ىي مكىبة 
ك الرككد جمیع الخمؽ ، ك انشغمكا أحباء حضرة األحدیة .. فمكال كقكعيا بیف الحیف ك اآلخر ألخذت الغفمة 

  اهلل بأنفسيـ ك لنسكا ذكراهلل ك خدمة أمره المبارؾ .. فأعمـ إنيا مكىبة ك عطیة حضرة األحدیة .

 209طراز اليي / ص  



 

  

 المائدة الروحانية :

صباح في احدل أیاـ اقامة لكا ) كىي مف المؤمنات الغربیات( في منزؿ حضرة عبدالبياء ، قامت في ال
الباكر ، كىي عمى عجٍؿ مف أمرىا .. ركضت بخطى سریعة عمى السبللـ متجية نحك مائدة اإلفطار ، كذلؾ 
قبؿ أف تتمك األدعیة ك المناجاة . حینيا كاف حضرة عبدالبياء جالسان في الصالة ؛ بالقرب مف الشرفة . فنظر 

ؽ المائدة الجسمانیة ك الطعاـ المادم إال بعد تناكلؾ ليا بنظٍر ثاقب ثـ خاطبيا قائبلن :" لكا ؛ ال ینبغي لِؾ تذك 
  لممائدة الركحانیة ك تغذیة ركحؾ بكجبتو الصباحیة " .

 منيب:

كاف منیب ؛ كىك أحد أعّز أصدقاء حضرة عبدالبياء ؛ شابان مؤمنان كمبمغان ألمراهلل . كقد رافؽ حضرة بياءاهلل 
شدیدان .. ك حینما جاء األمر بنفي حضرة بياءاهلل ك  ك حضرة عبدالبياء حیف النفي .. كلكنو مرض مرضان 

مرافقیو إلى عكا ، زاد مرض منیب بحیث لـ یقدر عمى السیر.. كقد حممكه إلى ظير السفینة .. كبعد أیاـ 
إزداد مرضو فأمر القبطاف بتكقیؼ السفینة عند أقرب میناء ك إنزاؿ منیب ك إیصالو لممشفى . ناح منیب ألنو 

تعاد عف محبكب قمبو )حضرة بياءاهلل( ك صدیقو المخمص )حضرة عبدالبياء( .. كلكف لـ یكف لـ یشأ اإلب
الكقت كافیان حیث كانت السفینة ستغادر بعد ساعة كاحدة .. لذا حممكه إلى المستشفى ، ك كاف حضرة 

رجى منیب مف حضرتو عبدالبياء متأثران كثیران ، كقاـ بتقبیؿ صدیقو منیب عدة مرات كىما یذرفاف الدمكع .. فت
أف یدعك لو كي یستطیع اإللتحاؽ بحضرة بياءاهلل ك البقاء بقرب حضرة عبدالبياء .. فتبل لو حضرة 
عبدالبياء عدة مناجاة قبؿ أف یغادر كي یحقؽ اهلل لو ما تمنى ... كبعد مدة كجیزة صعد ركح منیب الطاىر 

جانب حضرة بياءاهلل ، كمرافقة صدیقو الحمیـ إلى ممككت البياء ك أصبح جسده ك ركحو طمیقیف لمبقاء ب
       حضرة عبدالبياء إلى األبد .

  

 

 
 



 زيارة حضرة المولى التاريخية لشركة جنرال إلكتريك:

عندما كاف حضرة عبدالبياء في الغرب تـ دعكة حضرتو لزیارة مصنع جنراؿ لمكيربائیات ، ككاف برفقة 
( یكضح لحضرة المكلى Steinmetzالمستر استیف متز ) حضرتو العدید مف الشخصیات اليامة .. فكاف

مرافؽ المصنع ك كیفیة عممو .. كلكف الجمیع تفاجؤكا حینما إنعكست اآلیة إذ قاـ حضرة عبدالبياء بتكضیح 
النقاط اليامة عف الكيرباء ك األمكر التي عمیيـ أخذىا بعیف اإلعتبار بيذا الشأف .. كانت تكضیحاتو دقیقة 

ة إندىشكا الجمیع ك تحیركا مف بحر عممو الغزیر ك آفاؽ رؤاه العظیمة .. مما جعؿ المستر ك ميمة لدرج
فأجابو المكلى القدیر: ال ،   سافاكیني یسئؿ حضرتو بشكؽ ك ليفة : ىؿ حضرتكـ عمى عمـ بجمیع األمكر ؟

أماـ ناظرّم  ذلؾ الشيء أماـ أعیني بكؿ كضكح ك یصبح  ك لكنني حینما أكّد معرفة شيء ما ، یتجّسـ
 .  ككتاب مفتكح

العبرة كما كضحيا ك حمميا حضرة شكقي افندم: إف إشراؽ العمـ ك منبع اإللياـ ینبعث مف قدرة ك قكة الركح 
.. ىذه القكة ك القدرة كانت بكماليا بید حضرة عبدالبياء.. ىذا النكع مف العمـ ال یحتاج لمكتب ك الكسائؿ ك 

أف یعكس ىذه القكة ك القدرة كلكف بصكرة محدكدة ك یعتمد ذلؾ عمى مدل  المدد .. ك كؿ فرد منا یستطیع
   اشتعاؿ الركح بمحبة اهلل ..

   (49) معرب مف كتاب یادداشتيائي درباره حضرت عبدالبياء، ص

  

 الثبات و االستقامة:

حینما َكّدع حضرة عبدالبياء المؤمنیف الجدد في ألمانیا تفضؿ ليـ قائبلن: " ىذا آخر یكـ لي في اشتكتكارت ك 
في نفس الكقت ىذا أكؿ یكـ لكـ في الدیف البيائي أكؿ یكـ لكـ في الممككت االبيى .. سأدعكا لكـ بكؿ 

كؿ في األمر البيائي ك الكلكج في الممككت تضرع لیبلن ك نياران ك أطمب لكـ الثبات ك اإلستقامة ، ألف الدخ
سيؿ جدان ، أما اإلستقامة ك الثبات فیو صعب .. أتمنى أف تستقیمكا في أمراهلل ، حینيا ستحیطكـ ألطاؼ 
بياءاهلل مف جمیع الجيات .. اعممكا أف اإلمتحانات اإلليیة شدیدة یجب أف تثبتكا كتستقیمكا ، فينالؾ امكر 

م اإلنساف ك قد تزلزلو ك لكف إف صبر ك استقاـ سُتحّؿ جمیع مشاكمو . ك أیضان عمیكـ كثیرة تقع مخالفة لرأ
أف تعاممكا بعضكـ البعض بغایة المحبة ك الرأفة .. ال تتكدركا ك تبتعدكا مف بعضكـ البعض ، ال تصفحكا 

 لكـ ك سیعفكا عف أخطاء ك قصكر اآلخریف فحسب بؿ استركا ك اعفكا ك اغفركا ليـ ، حینيا فقط سیغفر اهلل
عنكـ ك سیستر قصكركـ ك خطایاكـ . عمى الفرد منا أف یككف قكیان متینان ثابتان كالجبؿ ال أف یككف ضعیفان 



متزلزالن ككرقة صفراء یابسة .. اسعكا ك جاىدكا كؿ یكـ في تحسیف أخبلقكـ ك أعمالكـ .. زیدكا مف انقطاعكـ 
السعادة .. استكدعكـ اهلل .. لیحفظكـ البياء في كنؼ حفظو  حتى تستطیعكا الطیراف كطیكر الممككت إلى أكج

 .. في أماف اهلل " 

       (278،ص2) بدائع اآلثار، ج

  
 

 نقل األخبار:

 یتفضؿ حضرة عبدالبياء قائبلن ) ما مضمكنو(:

ك انتباه " دائمان احممكا األخبار السارة لآلخریف . تسارعكا في نشر األنباء المفرحة ك ككنكا سببان في سركر 
ف كاف عمیكـ نقؿ خبر سيء لشخص ما فبل تستعجمكا في اببلغو بذلؾ ك ال تككنكا سببان في تكدر  القمكب. كا 
قمبو .. فأنا حینما أحمؿ نبأ سیئ لشخص ما ، أذىب ك أتحدث معو ك ُأسّمیو بأسمكب غیر مباشر حتى إذا 

 ف آالمو ك تغطیة لجركحو " .. ما كصمو الخبر مف جية أخرل یتذكر كبلمي ك یجده مرىمان لتسكی

 (.308، ص2) معرب مف كتاب بدائع اآلثار، ج

  

 من هم أبناء الطاهرة )قرة العين(:

یتفضؿ حضرة عبدالبياء قائبلن: " حینما آمنت قرة العیف المشيكرة في اآلفاؽ باألمر المبارؾ إنجذبت بنفحات 
القدس .. كاف ليا كلداف رشیداف تركتيما ألنيما لـ یؤمنا باألمر المبارؾ ، ك لـ تمتقي بيما بعد ذلؾ أبدان .. 

 ذاف الكلداف لیسا كلدام بؿ أتنّفر منيما أیضان " كانت دكمان تقكؿ لنا أف أحباء اهلل ىـ أكالدم .. أما ى

 (48، ص 3) معرب مف كتاب خكشو ىائى از خرمف أدب ك ىنر، ج

 

 

  



 الشمس و الذرات:

یتفضؿ حضرة عبدالبياء مخاطبان األحباء )ما مضمكنو(:" نحف جمیعان كالذرات ، ك فیض حضرة بياءاهلل 
لشعاع الساطع ستسطع ك تتجمى ك تظير لمعیاف ..." كشعاع الشمس .. فكؿ ذرة تضع نفسيا في ممر ىذا ا

 (255) معرب مف كتاب یادداشتيائي درباره حضرت عبدالبياء ، ص 

  

 هذا هو األساس الحقيقي:

 یتفضؿ حضرة عبدالبياء قائبلن ) مضمكف البیاف المبارؾ(:

ءاهلل ، إنو یغنیكـ عما سكاه " ال تنظركا لي إف كنُت مكجكدان أك مفقكدان ، بؿ حدقكا بأبصاركـ نحك حضرة بيا
.. كاطمبكا المدد ك التأیید منو .. ككنكا ثابتیف راسخیف عمى دینو ، ك خادمیف ألمره ك ُحرَّاس لعتبة بابو ك 
أرقاء متفانییف في خدمة دینو . استمدكا مف فیكضاتو ك استضیئكا مف أنكاره ، ك انتعشكا بنشر نفحات قدسو ، 

في سبیمو .. حینيا سیحفظكـ الجماؿ المبارؾ في كنؼ حفظو ك صكنو ك  حتى تصبحكا أعبلمان سماكیة
حمایتو ، ألنو قاؿ " ك ننصر مف قاـ عمى نصرة أمرم بجنكد مف المؤل األعمى ك قبیؿ مف المبلئكة المقربیف 

 " .. ىذا ىك األساس الحقیقي"

    (256) معرب مف كتاب یادداشتيائي درباره حضرت عبدالبياء ، ص 

  

 الفانوس و السراج: اطفئ

 یحكي لنا جناب طرازاهلل سمندرم ىذه الخاطرة الطریفة عف أیاـ تشرفو بمحضر حضرة بياءاهلل :

أتذكر جیدان إننا دخمنا إلى مقيى مشيكر في خارج أسكار مدینة السجف ؛ كقت المغرب ؛ كتشرفنا ىناؾ 
یضیئا السراج .. تفضؿ ليما مكلى بمحضر حضرة بياءاهلل . أراد خادما المقيى أف یشعبل الفانكس ك 

العالمیف : اآلف ال تشعبل النكر ألنني ارید التحدث مع أحبتي ، فإف أشعمتما النكر سیعممكف " الحضرات " 
بكجكدنا ىنا ك سیدخمكف ك سنفقد ىذه الفرصة التي نحف فیيا اآلف . في ىذه الفرصة الثمینة إستمعنا لحدیث 

شيد المصفى . كلكف في الحقیقة كفي أثناء ذلؾ الحیف لـ یيجـ عمینا معشكقنا الحقیقي كالذم كاف كال
"الحضرات" بؿ ىجـ عمینا البراغیث ك أجبركنا عمى الرقص ، ك استفدنا مف الظبلـ الدامس في الدفاع عف 



أنفسنا ضد ىذا اليجـك المباغت ، ككما كرد في الحدیث :" كاف مف قرصة برغكث مف براغیثيا كاف عند اهلل 
ؿ مف طعنة نافذة في سبیؿ اهلل " .. ك بعد تمؾ الساعة التاریخیة ترخصنا مف المحضر المبارؾ ك بمجرد افض

اشعاؿ النكر تشرؼ المتصرؼ ك المأمكریف ك القاضي ك المفتي ك أكابر مدینة عكا بكؿ خضكع إلى 
 (48المحضر الكریـ.) طراز اليي ، ص 

    (اليي  ) معرب مف كتاب طراز

  

 لهية وراء كل هذ  االنجازات :اليد الغيبية اال 

یتفضؿ حضرة عبدالبياء قائبلن )ما مضمكنو(: " إف الید الغیبیة االليیة كراء كؿ ىذه االنجازات ، كأف امر اهلل 
یتقدـ في بعض   تزاد عمكان یكمان بعد یكـ .. عمینا أف نحّدؽ بأبصارنا نحك تقدـ أمراهلل .. إف نشر نفحات اهلل

كسریعة عمى قدـٍ كساؽ، في حیف أف ىنالؾ مناطؽ اخرل ال یكجد فیيا حركة ك تقدـ  الدكؿ بصكرة مستمرة
ممحكظیف ك السبب یعكد لفصؿ االحباء أنفسيـ عف اآلخریف فكممتي "أحباء" ك "أغیار" حّد بینيـ ك بیف 

ف أف معاشرة الناس . فمثبلن في مدینة عشؽ آباد ال یقیمكف األحباء ركابط صداقة مع اآلخریف . في حی
حككمة بكمبام أىدت قطعة أرض مكثقة ك مرصكصة القكاعد لؤلحباء بعنكاف أرض الركضة األبدیة ك التي 
قامكا فیيا بدفف جثماف كیخسرك ) المؤمف المخمص الذم كاف یعمؿ لسنكات في زراعة المقامات المتبركة( .. 

داء ىذه الكظیفة الركحانیة أال ك ىي كمجمؿ القكؿ أف حضرة بياءاهلل قد كعدنا بأف األحباء لك قصركا في أ
 تبمیغ أمراهلل ، فإف حضرتو بشخصو المبارؾ سیرفع أمره عمى رؤكس األشياد ." 

  (246) معرب مف كتاب طراز اليي ، ص 

  

 الحكمة من نزول االمتحانات االلهية :

 حانات االليیة :ضرب لنا حضرة عبدالبياء ىذا المثؿ الرائع عف الحكمة مف نزكؿ االمت

" إف االمتحانات االليیة نعمة ربانیة لممؤمنیف ، ك ببلء عظیـ لمنفكس الضعیفة .. الذىب الخالص ال یياب 
النار . فمثبلن : المرء منا ال یعتمد عمى صدیقو الذم لـ یعاشره ك یمتحنو . ك لكف عندما نشاىد صدیقنا 

ك   أكاصر المحبة ك قّیـ الصداقة فإننا سنقكم ارتباطنا معویتحمؿ معنا المشقة ك العناء ك یظؿ محافظان عمى 



فإف لـ تكف ىنالؾ ازمات ك امتحانات ، فالجمیع   نزید قربان ك كصبلن منو ك نعتمد عمیو اعتمادان كمیان ..
 َسیّدعكف الصداقة حینما یركف السفرة جاىزة ك عمیيا مختمؼ أنكاع األطعمة المذیذة .. ككما قاؿ الشاعر :

 ك لػػػػیمى ال تقر ليـ بذاكا       كؿ یدعي كصبلن بمیمىك  

 تبّیف مف بكى ممف تباكى"       إذا اشتبيت دمكع في خدكد

 (314) كتاب طراز اليي،ص 

  
 

 " الحمد هلل الذي جعل الظممات و النور":

سئؿ أحد األحباء حضرة عبدالبياء : قاؿ تعالى:" الحمد هلل الذم جعؿ الظممات ك النكر" لماذا أنسب اهلل 
 الظممات ك النكر معان لنفسو ؟

فأجابو المكلى القدیر: " إف الظبلـ یعني انعداـ النكر ، فاهلل تعالى یيدم مف یشاء ك یضؿ مف یشاء ، فعندما 
    ... فالظبلـ ك الضبلؿ أمكر عدمیة "ال یيدم شخصان فإنو قد أضمو .

 329معرب مف كتاب طراز اليي ، ص

  

 " حبك كهفي المنيع و مالذي الرفيع":

ق، شرح حضرة عبدالبياء لؤلحباء مفيكـ الكيؼ )قائبلن ما مضمكنو(: " إف 1328/ محـر 11في یكـ السبت 
و بنیاف اليي مبني عمى الكصایا ك التعالیـ الكيؼ ىك محبة حضرة بياءاهلل ك أمره المبارؾ ك االیماف بو . إن

الربانیة . الحظكا عظمة مناعة ىذا الكيؼ . بحیث قاـ جمیع دكؿ العالـ كممؿ األرض عمى معارضتنا ك 
القضاء عمینا ك لكننا قد اجتمعنا بكؿ اطمئناف في ىذه الجمسة ، لنتمكا األدعیة ك نستمع آلیاتو كىي تتمى 

ؿ تأیید جماؿ القدـ ك في كنؼ حفظو ك صكنو . قكلكا لي: ىؿ ىناؾ كيؼ أعظـ بأحسف األلحاف ألننا في ظ
إف البركدة في حد ذاتيا ال لذة ك ال أىمیة ليا . كلكف   صكنان ك حفظان مف ىذا الكيؼ المنیع ؟ ال كاهلل .

يائج ك نبلحظ ید المذة في أف ُیمقى بنا في كسط النار ك نجدىا بردان ك سبلمان .. أف یرمكننا في كسط البحر ال



اهلل تحممنا كالیابسة في كسط المحیط اليائج . فنحف الیكـ مجتمعیف في كيؼ الجماؿ المبارؾ بغایة السركر 
  ك منشغمیف بأداء ميامنا الركحانیة بكؿ ثبات ك ثقة ك اطمئناف ..."

 (331) معرب مف كتاب طراز اليي ، ص  

  

 محبة األحباء نوعان:

 سمندرم بمحضر حضرة عبدالبياء ، أظير لو المكلى كماؿ رضائو مف أحباء عندما تشرؼ جناب طرازاهلل
قزكیف ، ألنيـ یعاشركف بعضيـ البعض بكؿ محبة ك صفاء ك ركحانیة ك انجذاب . ثـ عمؽ حضرتو قائبلن: 
" اعمـ اف محبة األحباء نكعیف : األكؿ یحبكف ك یخدمكف ك یساعدكف بعضيـ البعض ، تكثر بینيـ الزیارات 
.. أما في الثاني تجدىـ یتمذذكف ك ینتعشكف مف لقاء بعضيـ البعض ، تنكشؼ غمكميـ ك تزكؿ ىمكميـ 

انتعشت اركاحيـ ك ُحّیت ك انيـ في   بمجرد رؤیتيـ لبعضيـ البعض ، فیشعركف ككأنيـ قد كلدكا مف جدید ك
 جنة السركر .. "

    (218) مضمكف البیاف المبارؾ ، طراز اليي، ص 

  

 أن تكون سياستنا الشرائية : كيف يجب

في أحد أیاـ اقامة حضرة عبدالبياء في لندف ، أمر حضرتو جناب عزیزاهلل عزیزم أف یذىب إلى السكؽ 
لیشترم مجمكعة اكسسكارات ك أدكات الزینة كالقبلئد ك الحمي ك الُبُرش ، ألنو كاف یرید اىدائيا لمسیدات 

رة عبدالبياء كصى جناب عزیزم بقكلو :" عمیؾ أف تشترم الغربیات الخادمات في المیداف . ك لكف حض
اكسسكارات جمیمة ك ذات نكعیة ممتازة كلكف بشرط أف تككف بسعر مناسب ك زىید . ألنني أكد تقدیـ ىدایا 

 رمزیة ك تذكاریة ك تشجیعیة ليؤالء السیدات " ..

ختمؼ اليدایا التي اشتراىا ك كبعد أف رجع جناب عزیزم مف السكؽ ، فرح حضرة عبدالبياء حینما رأل م
تفحص جكدتيا ، ك زاد سركر اليیكؿ المبارؾ عندما َعِرَؼ بأنو قد اشترل كؿ تمؾ اليدایا ذات الجكدة العالیة 
؛ بقیمة زىیدة ، كعبلكة عمى ذلؾ قد أخذ خصـ اضافي ك ىدیة مجانیة في النيایة عند دفع قیمتيـ . ك بيذه 

میة شراء األصناؼ ذات الجكدة الجیدة بأسعار مناسبة ك رخیصة ، ك المناسبة شرح حضرتو لمحاضریف أى



أف عمى األحباء أف یضعكا قضیة شراء حضرة األعمى لمعسؿ نصب أعینيـ ، إذ كیؼ أرجع حضرتو العسؿ 
 لبائعو ألنو كاف ردیئان كغالیان في الثمف ..

      (148-146) معرب مف كتاب تاج كىاج ، ص 

  

 بب أطمئنان الخمق:األمانة و الديانة س

ـ ك بینما كاف حضرة عبدالبياء ك مرافقیو في محطة القطار ، كاف مفتشكف 1912/ سبتمبر عاـ 9في 
الجمارؾ یشددكف تفتیشيـ ألغراض المسافریف .. ك لكف بمجرد أف رأل مدیر الجمارؾ ؛ حضرة المكلى ؛ 

إف حضرة عبدالبياء ك جمیع مرافقیو مف تقدـ إلیو بكؿ أدب ك احتراـ ك قاؿ لجمیع المسؤكلیف في المحطة 
أىؿ البياء مستثنكف مف التفتیش ك المراقبة ، ألننا كاثقكف ك مطمئنكف منيـ .. فتفتحت كجو حضرة عبدالبياء 
كزىرة ندیة ك ابتسـ في كجو مرافقیو ك كضح ليـ بأف ىذه ىي رؤیة حضرة بياءاهلل لؤلمانة ك الدیانة بأنيما 

 احة الخمؽ.باب أعظـ إلطمئناف ك ر 

 (234، ص 1)معرب مف بدائع اآلثار،ج 

  

 أغنى أغنياء األرض:

تشرفت سیدتاف ثریتاف بمحضر حضرة عبدالبياء في نیكیكرؾ . كاف حضرة المكلى یتحدث لمحضكر عف 
تاریخ األمر المبارؾ ك ذكریات أیاـ السجف األعظـ ك اىمیة نشر نفحات اهلل . كانتا تنظراف بدقة ك تحدقاف 

مح كجو حضرتو ك مبلبسو ك طریقة حدیثو .. ك في النيایة قالتا لحضرة عبدالبياء: إف آثار الغناء في مبل
 ظاىرة ك مشيكدة في كجكدكـ ك مبلمحكـ المباركة . فأجابيما حضرتو: " غنائي ؛ غناء ممككتي" ..

قالتا لممرة الثانیة : كلكف آثار الغناء ظاىرة عمیكـ .. فابتسـ حضرة عبدالبياء كقاؿ: " في حیف إنني ال أمتمؾ 
 شیئان مف حطاـ الدنیا ، أجد نفسي أغنى أغنیاء األرض"..

 (137، ص 1) معرب مف بدائع اآلثار، ج 
 

 



 ميدان الخدمة:

ؤدم لتغییر حیاتنا إلى األفضؿ ، فضرب لنا ىذا المثؿ بّیف لنا حضرة عبدالبياء أىمیة الخدمة ك كیؼ إنيا ت
الرائع : " عندما ُتمقى قطعة مف الحدید في أتكف النار ، تختفي خصائصيا المعدنیة مف سكاد ك بركدة ك 
صبلبة ، ك ىي التي تمثؿ صفات عالـ االنساف . في الكقت الذم تتجمى فیو بكضكح الصفات الممیزة لمنار 

ك سیكلة ، ك التي ترمز إلى فضائؿ الممككت ... إذان عمیكـ في ىذا الشأف _ ك ىك  مف احمرار ك حرارة
 خدمة البشریة _ أف ُتضحكا بأركاحكـ ، ك بینما تيبكف أنفسكـ أف افرحكا ك استبشركا " .

  

 إنه ربط تنفيذ وعود  بأداة الشرط "لو":

ء .. َحّرَضو الناقضكف عمى قتؿ حضرة كاف جماؿ باشا قائدان معركفان في التاریخ بظممو ك سفكو لمدما
عبدالبياء.. فصرَّح في العدید مف مجالسو العامة ك الخاصة بأنو اآلف مشغكؿ ك ینكم الذىاب بجیشو لفتح 

ك یرید القضاء عمى الجنكد اإلنجمیز غرقان في مضیؽ السكیس. ثـ أضاؼ : فػ"لك" ُعدت منتصران   إقمیـ مصر
اس أفندم فكر رجكعي إلى عكا . ثـ ضحؾ مستيزئان ك قاؿ: " مف األحسف فاتحان مف ىناؾ سأقـك بصمب عب

 أف أترؾ لعباس أفندم أف یختار بنفسو كیؼ یریُدني أف أنيي حیاتو ىؿ یریدني أف أصمبو أك أعدمو أك..."

تشرؼ السفیر األلماني إلى المحضر المبارؾ ك ىك خائؼ عمى حیاة حضرتو ك قاؿ : "أنا محزكف ك خائؼ 
 جدان ألف جماؿ باشا ینكم لكـ الشر ك سیصمبكـ حینما یرجع مف مصر..."

ابتسـ حضرة عبدالبياء ك ىك غایة السككف كاإلطمئناف ثـ تفضؿ قائبلن : "ال داعي لمحزف ك الخكؼ أبدان، إنو 
ربط تنفیذ كعده بالنسبة لي بأداة الشرط " لك" . كأنا ال مانع لدم فػ"لك" رجع مظفران منتصران، ك"لك" أغرؽ 

 اإلنجمیز في قناة السكیس ، حینئٍذ أنا حاضر ك مستعد لمشيادة "..

د ذىب ىذا السفاؾ عدیـ الرحمة إلى مصر ك انيـز ىزیمة نكراء في قناة السكیس ك تـ اغتیالو ىناؾ عمى ی
     األرامنة .

 (1) معرب مف مذكرات حبیب ، ج

                                              

  



 هذ  أمنيتي:

" أتمنى مف أعماؽ قمبي ك ركحي أف یحیف الیكـ الذم ترتفع فیو خیمة كحدة العالـ اإلنساني في كسط العالـ 
ا یتكجب عمینا السعي لیبلن ك نياران لتأسیس ، كترفرؼ رایة الصمح العمكمي عمى رؤكس جمیع اآلفاؽ .. لذ

 قاعدة كحدة العالـ اإلنساني ألف بنیاف الصمح العمكمي العظیـ سُیبنى عمیو ..." 

 (71، ص4) معرب مف مكاتیب ع ، ج

  

 رؤية حضرة عبدالبهاء لموحدة في التنوع :

الخاصة بو ك التي تمیزه عف دكنو  "األحباء ىـ بمثابة زىكر حدیقة العنایة ، فمكؿ كاحد منيـ لكنو ك رائحتو
كلكف كحدة فیض الربیع ك كحدة شعاع الشمس ك كحدة أرض البستاف تجمع كؿ ىؤالء األنكاع ك األفراد 
كاألجناس المختمفة ك تككف السبب في كحدتيـ ك عمة التحادىـ في المبدأ ك المآؿ .. لذلؾ عمینا أف ال ننظر 

اسات ك العكاطؼ ، بؿ عمینا النظر لمكحدة األصمیة ك أف نقكؿ " قؿ لبلختبلفات السطحیة الناشئة مف اإلحس
  كؿ مف عند اهلل" حتى ننجك مف شركر النفس ك اليكل "

 (113، ص4) معرب / مكاتیب ع ، ج 

 الوداع :

"أنا أستكدعكـ كلكف اعممكا بأف الكداع نكعیف : في األكؿ تنسى النفكس مف كدعكه بمركر الزماف ك ىذا النكع 
كداع ىك شأف أىؿ الناسكت .. ك الثاني كداع أىؿ الممككت الذم ال ابتعاد ك ال نسیاف فیو .. فأحباء مف ال

حضرة بياءاهلل كمما ابتعدكا ك غابكا عف العیف تحّف ليـ القمب ك یشتاؽ الفؤاد لمقیاىـ . فاالرتباط بیف اىؿ 
عدة سنیف ك لكنني معيـ ك أتذكرىـ دكمان البياء قكم ؛ كثیؽ ؛ ال انقطاع فیو .. فيناؾ أحباء لـ أرىـ منذ 

    ككأنيـ یعیشكف معي ، فيـ في خاطرم ك قمبي دكمان "

 (276، ص 2) مضمكف البیاف المبارؾ ، بدائع اآلثار ، ج

 

  



 أتمنى أن تقبموا دعوتي هذ :

عائدان  عندما شرؼ حضرة عبدالبياء مدینة دنكر بقدكمو المبارؾ ، ك في إحدل المیالي ك بینما كاف حضرتو
إلى الفندؽ كىك في غایة التعب كاالرىاؽ ، كجد العدید مف النفكس جالسیف منتظریف رجكع حضرتو لمتشرؼ 
بمحضره الكریـ . فابتسـ في كجكىيـ ك عمؽ قائبلن : " لقد جئت إلى مدینتكـ ك ىي في غایة الركعة ك 

السماء ، نظاميا كحدة العالـ  الجماؿ ... ك أحب اف أدلكـ ك أعزمكـ إلى مدینتي . مدینتي نزلت مف
االنساني . قكانینيا الصمح العمكمي ، قصكرىا عظیمة ك ُمَزّینة بو انكار الممككت ، مكسميا ربیع دائـ ، 
اشجارىا خضرة ك نضرة دكمَا ك ثمارىا طازجة ك لذیذة ، شمسيا دائـ اإلشراؽ ، ك قمرىا طالع ك بدرىا المع 

رة . ك اعممكا أف بانیيا ك قائدىا ىك حضرة بياءاهلل .. ىذه ىي مدینتي ك ك نجكميا متؤللئة ك ككاكبيا دّكا
 أحب أف أدعككـ إلیيا ك أتمنى أف تقبمكا دعكتي ىذه ."

 270، ص1معرب مف بدائع اآلثار ، ج 

  
 

 االستقامة و الشجاعة :

، ك اعممي أف نصح حضرة عبدالبياء إحدل الناشرات لنفحات اهلل قائبلن : "تككمي عمى الجماؿ المبارؾ 
اإلنساف حینما ینكم تحقیؽ أىدافان غائیة ك ميمة ستكاجيو المشاكؿ ك التحدیات ، لذا یتحتـ عمیو مكاجيتيا 
بكؿ بسالة ك متانة ك شجاعة .. ك خاصة نحف عمینا أف نككف في قمة الشجاعة ك اإلستقامة ألننا نرید بناء 

نكدان شجعاف ميتمیف بفتح القبلع المحكمة ك لحضارة عظیمة ، عمینا أف نككف ج  أساس قكم ك متیف
 مترصدیف لفؾ الحصار في كؿ لحظة مف حیاتنا"

 (403، ص 1)مضمكف البیاف المبارؾ ، بدائع اآلثار، ج

 

 

 

  



 الفضاء الغير متناهي :

في أیاـ طفكلتي ؛ حینما كنت أسمع عف قكاعد بطمیمكس بخصكص األفبلؾ السبعة ككأنيا سبعة دكائر تقع 
ف كؿ دائرة تشكؿ محیط لمدائرة التي تمیيا ، كنت أتضایؽ كثیران ك ینقبض  كؿ كاحدة منيا في األخرل ، كا 

حدل أدعیة الجماؿ المبارؾ عف قمبي ، ألنني كنت مشتاقان لمفضاء الغیر محدكد . كلكنني حینما تمكت في إ
  العالـ الركحاني ك" الفضاء الغیر متناىي" ، فرحت لدرجة اعجز عف كصفيا لكـ ..

 (132، ص 2) مضمكف بیاف حضرة عبدالبياء مف بدائع اآلثار، ج  

  

 النزاع و الجدال :

كتب حضرة عبدالبياء مقالة في أحد الجرائد كذلؾ بعد رجاء ك إلحاح مدیر الجریدة " كرسشف كامف كلث" 
ككانت مقدمة تمؾ المقالة الرائعة كالتالي : " خرج سیدنا آدـ مف الجنة بسبب نزاعو مع الشیطاف .. إذف 

تى مع األعداء ، ألنو السبب النزاع ك الجداؿ غیر جائز حتى مع الشیطاف ، ك الخبلؼ ك العداء ممنكع ح
في الحرماف مف فیض الرب الكدكد .. عمى اإلنساف اف ال یعادم المخالفیف ك ال یضمر ليـ شران بؿ 

 ك یطمب ليـ اليدایة ..."   یدعكا

      (.41، ص 2) معرب مف بدائع اآلثار، ج

  

 الفرق بين المعمم ، النحرير ، العاِلم :

فنكف   ) ما مضمكنو (: " إف المعمـ ىك الشخص الجامع ك الماىر في جمیعیتفضؿ حضرة عبدالبياء قائبلن 
عصره ؛ بحیث ال یككف لو نظیر . أما النحریر ىك الشخص الماىر في جمیع عمكـ عصره ؛ كیككف لو 

 نظیر . ك العاِلـ ىك الشخص الماىر في ِعمـ أك ِعمَمیف مف العمكـ " 

 ( . 484عبدالبياء، ص ) معرب مف كتاب یادداشتيائى در باره حضرت

 الحكمة : التعميم فن ، مش حشو كالم ، و الفن من أفضل و أرقى أنواع العبادات .

  



 فتحنا ألمانيا بواسطة فتاة ذات الشبرين :

المیس نكببلؾ ىي فتاة ألمانیة األصؿ ، عاشت في كندا ك سمعت نداء أمراهلل في أمریكا فآمنت عمى    
كطنيا المانیا لنشر نفحات اهلل ك ىدایة الناس .. عندما شّرؼ حضرة المكلى الفكر . رجعت بعد ذلؾ إلى 

بزیارة حضرة عبدالبياء كىي في   "رحالة الركح" ؛ نصؼ الكرة الغربي بقدكمو المبارؾ ، فازت میس نكببلؾ
خطابة الستیف مف عمرىا . كانت قصیرة القامة لدرجة كاف یأمرىا حضرة عبدالبياء أف ال تقؼ خمؼ طاكلة ال

؛ بؿ أف تصعد فكقيا لمتحدث أماـ الحضكر عف تقدـ األمر المبارؾ ، بینما كاف یستمع ليا حضرتو بكؿ 
شغؼ ك سركر ك في نيایة كؿ لقاء كاف یحتضنيا في حضنو الدافئ ؛ كدمیة صغیرة .. ثـ عّمؽ حضرة 

يا .. أما نحف فقد فتحنا ىذه الدكلة المكلى قائبلن :" ألمانیا زلزلت كیاف العالـ بفتكحاتيا العظیمة ك انتصارات
 العظیمة بكاسطة فتاة ذات الشبریف ".. 

 .96معرب مف كتاب یادداشتيائى درباره حضرت عبدالبياء ، ص 

 الحكمة : عظمة الكممة اإللهية و بيان مقام المبمغ .

  

 التقييم و المراجعة :

قییف العدید مف القصص التي تشمؿ مختمؼ یتفضؿ حضرة عبدالبياء قائبلن ) قكلو عّز بیانو( :" لدل الشر 
جكانب الحیاة ، كىذه القصص شیقة ك جمیمة ك تبعث السركر في قمكب قارئیيا ك مستمعیيا . الضحؾ 
یجمب الراحة الركحانیة لئلنساف . عندما كنا في السجف ك في ظؿ الظمـ ك الحرماف ك التعذیب الذم القیناه 

یكـ لمترفیو عف انفسنا بأف نتبادؿ معان ما مّر عمینا في یكمنا مف  ىناؾ ، قررنا أف نجتمع في نيایة كؿ
 ".  حكادث معبّرة أك شیقة أك مضحكة .. ك بيذه الطریقة كنا نضحؾ لدرجة نذرؼ الدمكع

الحكمة : من الجميل أن يجتمع الوالدين مع أبنائهم في نهاية كل ليمة ؛ قبل النوم ؛ ليتشاركو معًا ما مر 
من خواطر جميمة او معمومة مفيدة أو عبرة استقوا درسًا منها أو قصة جميمة تعمموها و  عميهم في يومهم

بهذ  الطريقة سنزرع مفهوم تقييم يومنا و التركيز عمى أهمية كل ثانية تمر من حياتنا في نفوس فمذات 
 أكبادنا .

  
 



 "هل تعرفون كيف ُأدير األمر المبارك "؟

 نت إجابتو كالتي:سؤاؿ سألو حضرة عبدالبياء ، ك كا

كُأعّیف المقصد ك الكجية ك اليدؼ . ثـ أسحب كُأحِكـ شراع   " أنا كقائد سفینة عظیمة ، أنظر بتمّعف ك دقة
السفینة بكؿ قكة . كبعدىا أشّد الحباؿ ك أربطيا بكؿ دقة ك متانة . حینيا ُأحرِّؾ دفة السفینة بإرادة قكیة ك 

د . فیتحرؾ السفینة ، عندىا ال ُأغّیر المسیر ك اليدؼ ميما ميارة ك عـز شدیدیف نحك اليدؼ المنشك 
كاجيتني عكائؽ مناخیة أك تضاریسیة شدیدة كالطكفاف ك الجباؿ ك الدكامات ، كال أضطرب مف شدة ىذه 
األىكاؿ حتى أصؿ إلى المقصد كاليدؼ الُمعّیف . فمك كنت ُأغّیر إتجاه سیر السفینة مع مكاجيتي لكؿ خطر 

كانت نيایة سفینة أمراهلل ىي الغرؽ أك إف لـ تغرؽ فبالتأكید كنا سنعجز عف بمكغ اليدؼ ك نضیع أك ببلء ؛ ل
 عف كجيتنا األصمیة ."

 (.243سنكات ، ص 9) معرب مف مذكرات الػ 

الحكمة: تعيين أهداف غائية و سامية لحياتنا و عدم السماح لموسيمة كي تحّل محل الهدف وعدم 
يومية فإنها ُخمقت لتقوية روحنا اإليماني و زيادة العزم و الثقة فينا وتعزيز االضطراب من التحديات ال

 رابطة التوكل عمى اهلل في نفوسنا .

  

 قوة تأثير الكممة اإللهية :

كاف حضرة عبدالبياء یخطب في أحد الكنائس العظیمة في الغرب بصكتو   ـ1912/ اغسطس 18في 
الرناف ، ك في ختاـ حدیثو قاـ رئیس الكنیسة بتقدیـ اسمى آیات الشكر ك التقدیر لحضرتو ك لـ یتمالؾ نفسو 

مى حیث اجيش بالبكاء .. ثـ تمى المكلى القدیر مناجاة بمحنو الممككتي ك فجأة كقفت سیدة في مكانيا ثـ اغ
عمیيا ك سقطت عمى األرض . ك بعد اف افاقت قالت : لقد رأیت بأـ عیني بأننا مجتمعكف في مجمع سماكم 

 ك حضرتو یمشي ك یخطب في السماء !! 

 (196، ص1) معرب مف بدائع اآلثار ، ج

تبمیغ ) ال  أشیاء مقدسة : فبكاسطة 3الحكمة : قكة تأثیر الكممة اإلليیة فالنفكس .. حیث یتـ اإلتصاؿ بیف 
 ع الكممة اإلليیة ) كبلـ مقدس(.) مكاف مقدس ، عرش الرحمف ( مػ أمر مقدس( ، ترتبط القمب



  

 قوة حضرة بهاءاهلل :

قبؿ أكثر مف مائة عاـ ؛ في لندف ك عمى طاكلة العشاء تفضؿ حضرة عبدالبياء )ما مضمكنو(: " إف الحرارة 
مكجكدة في جمیع األشیاء .. كلكف ىذه الحرارة تمزميا قكة عظیمة كي تظير لمعیاف. كبنفس المنكاؿ كفي 

ك لكنيا تحتاج لقكة حضرة بياءاهلل عالـ الدیف ؛ فإف حرارة محبة اهلل مكجكدة ك مستكرة في جمیع القمكب ، 
 حتى تشتعؿ ك تظير لمعیاف ك تتكىج ك تتكسع لتشمؿ دائرة األفكار ك العقكؿ ك الثقافات " 

 (40، ص2)معرب مف بدائع اآلثار ، ج

    الحكمة : العالم محتاج لقوة حضرة بهاءاهلل لكي ُيظِهر القوى الدفينة فيه لمعيان .

  

 ن لسان المولى ) عن كيفية التبميغ (:نصيحة ثم حكاية ثم حكمة م

ـ ، ك في القطار بینما كاف حضرة عبدالبياء ك خداـ العتبة اإلليیة 1913في عصر إحدل أیاـ شير ینایر   
متكجيیف نحك مدینة أدینبكرغ بإسكتبلندا ، تفضؿ حضرتو لؤلحباء قائبلن )ما مضمكنو( : " سنصؿ بعد قمیؿ 

فیيا بنشر نفحات اهلل لذا یتكجب عمیكـ بأف تعاشركا مع عمكـ الناس بكؿ  إلى مدینة ادینبكرغ ، ك سنبدأ
إنجذاب ك اشتعاؿ ك ركحانیة ، حتى یشيدكا بأنكـ نفكس ممككتیة ك عباد متكجيیف لممؤل األعمى ك قمكبكـ 

 منكرة ك أركاحكـ معطرة بنفحات اهلل "..
 

كدان مف قبؿ الدكلة ك الممة بسبب ظرؼ ما ، ثـ حكى ليـ ىذه الحكایة : " ُیحكى أف نكر عمي شاه صار مطر 
فنفكه مع خدمو بكؿ ذلة ، فاغتربكا ك قاسكا مرارة الحرماف ك البعد ك اليجراف . كلـ یسممكا بعد ذلؾ بؿ عجزكا 
حتى مف المجكء إلى العتبات المقدسة مف شدة تعدم كظمـ العمماء. فاضطركا مف البیات في العراء في أحد 

بغداد .. ك عندما شاىدكا الخدـ الظمـ الكاقع عمى مكالىـ ، ك مرارة العیش ك ظمـ اآلخریف المقابر في مدینة 
ليـ تأثركا ثـ نيضكا بكؿ خمكص عمى نشر ذكر سیدىـ . ك بما أنيـ كانكا متأثریف ك منقطعیف ك صادقیف ك 

إقتربكا خبلؿ مدة  منجذبیف ك مخمصیف في سمككيـ كحدیثيـ ، تأثركا الناس بيـ ك تعاطفكا معيـ حتى إنيـ
قصیرة مف أعاظـ الشخصیات ك أعمى المناصب . مع أنو لـ یكف ليـ أىداؼ عظیمة ك لـ یشتغمكا بامكر 
ميمة .. الحكمة یا أحباء اهلل : إذا قمنا نحف خداـ العتبة الربانیة ك جنكد ممككت البياء عمى خدمة ك نشر 



تعمؽ قمب ك انجذاب الكجداف فما ىي النتائج العظیمة التي  نفحات اهلل بكؿ تأثر لما القاه "مظمكـ العالمیف" ك
 سنحصؿ عمیيا ؟" 

 (..61، ص2) معرب مف كتاب بدائع اآلثار ، ج

  

 الفخ :

  عندما شّرؼ حضرة عبدالبياء أرض أمریكا بقدكمو المبارؾ ، تشرفت سیدة أمریكیة مسیحیة إلى المحضر 
الكریـ ك ىي في غایة اإلنجذاب .. ك قالت لحضرتو : عندما عممكا أصحابي بأنني أرید زیارة حضرتكـ ، 

منعكني بكؿ شدة ك حـز ك عمقكا قائمیف : " بزیارتؾ ىذه ستقعیف في الفخ !!" .. ابتسـ المكلى ثـ قاؿ : " ىذا 
ىك دأب الغافمیف ك طریقتيـ في منع المخمصیف مف أمراهلل .. أما عف الفخ ، فإنني ك هلل الحمد مكجكد فیو 
منذ أكثر مف ستیف سنة ، ك مستقر فیو بكؿ سركر ك افتخار ك لـ افكر لمحظة أف أخرج منو .. ىذا الفخ 

ُیحرر النفكس مف قید األكىاـ ك التعصبات ك ُینجیيـ مف حبس النفس ك اليكل . كلكنو ُیأسر قمكبيـ بمحبة 
 اهلل ك ُیشغميـ بالخدمة في طریؽ كحدة العالـ اإلنساني "

  ) معرب ، كتاب بدائع اآلثار ، ج1، ص177(.    

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 



 

 

 

 


