
 

 

[A Persian translation of a Tribute by the Universal House of Justice 

on the Occasion of the Centenary Commemoration of the 
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 ای ازترجمه

 العدل اعظم  بیت  تجلیلی توّسط

 عبدالبهاء به مناسبت صدمین سال صعود حضرت 

 (المللی ترجمه به زبان فارسیهیئت بین)

 

 

با طلوع عصر    مبارکشد تولّ    .گذردبه مقّر سرمدیش میحضرت عبدالبهاء  صد سال از صعود روح پرفتوح  

  این حقیقت کهبرای    .بودرا گواه روب خورشید آخرین عهد آن عصر غآن حضرت  و صعود  مقارن رسولی امر الهی

صحنۀ مراسم تشییع   شاهدی گویاتر ازبود   و اتّفاق حادقوای روحانی اتّ  گاهی چه حد تجلّ تا ء عبدالبهاحضرت وجود 

هم   گرد که  ین این سرزمینی زده از هر قوم و آمردم ماتم از عظیم  ی صحنۀ جمعیّت ،قابل تصّور نیست عرش مبارک 

در زمان حیات عنصری هیکل     .کردند سوگواری نمایندمشترکًا احساس می  جمعًا وآمدند تا در فقدان و فرقتی که  

حضرت مجذوب روح تعالیم الهی   آن با نظارۀنمودند صرفًا   اقبالامر مبارک به که  ینفوس  از بسیاری مبارک

یم به مثل اعالی آن موالی حنون  ی امروز هم اگر بخواهیم زندگی خود را با روح همان تعالیم منطبق نما . گردیدند

 . نگریمبود می   حضرت بهاءاهللظهور   از نور ساطع بازتابکه گفتار و رفتارش  

حضرت  هر یک از پیروان     .اصلی هویّت بهائی است ۀمثل اعالی آن حضرت جنباز هر جهت که بنگریم 

به حضرت   ،روحانی اطرافیانین الهی و بیدار کردن استعدادهای یانوار آ نشر  ۀنحو  از بهتر  یدرک برای   بهاءاهلل

متأثّر  نهایت بی ”فرماید مبلّغ باید که می را  نصایح خود طلعت میثاق   .نمایدمیعنوان سرمشق توّجه ه عبدالبهاء ب

بآهنگ مأل اعلی تبلیغ  ”تا بتواند “ باشد در نهایت خضوع و خشوع” و در عین حال “کندتأثیر  ”تا کالمش “ باشد

   .دیدنتقلیب گرد  شحضرتکه در اثر مصاحبت با  یافت در شرح حیات نفوس بیشماری    به آسانیتوان می را  “کند

گونه ه به هر مختلف و بدون توجّ توان آموخت از اینکه چگونه هیکل اطهر تعالیم الهی را به نفوس ها می درس چه 

   .را دائمًا وسعت بخشیدو اتّحاد وحدت  حلقۀفی نمود و وضع ظاهر، زبان، رسم و عقیده معرّ  از تفاوت اعمّ 

عا نماید  براستی ادّ  توانستزمان می  ی در آنوجود آورد که حتّ ه ای را بدریغ آن حضرت جامعهت بی محبّ فراگیری 

  تربیت د،کرجدید اعطا می   ت آن حضرت حیاتمهر و محبّ   . گرفته استرا در بر  اجتماعاقشار مختلف  که

   نمود.دعوت می  خوان نعمت حضرت احدیّتید و همگان را به ی زدابیگانگی را می   ،بخشیدنمود، الهام می می

با این امید صورت  ارتباط و تماس با اجتماع  هر  و  هر فّعالیّت آموزشی، سازیهر یک از مجهودات جامعهامروز 
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دریغ نسبت به همگان ابراز  بی  هیکل مبارکآن  تی باشد کهای از همان محبّ نشانه  نیز ما  گیرد که اقداماتمی

براستی بهترین تجلیلی است که در این صدمین سالگرد و در هر روز بعد از آن  اقداماتی این چنین   داشت.می

 نمود.   حضرت تقدیم ساحت آنتوان به می

  در تعالیم الهی  انه تنها معیاری از اخالص، فداکاری و تقو که  گزاریمرا شاکر و سپاس حضرت بهاءاهلل درگاه 

را به   حضرت عبدالبهاءهیکل مبارک  تا نفوس بتوانند برای همیشه از آن الهام گیرند، بلکه اعطا نموده به دنیا

که بشر با   در حالی   .زندگی کرد توان بر طبق آن معیار می  تا بدانیم چگونهودیعه گذاشت به  عنوان مثل اعلی

از این مزیّت   ها استآشوب همین  که ناگزیر در معرضهم  جامعۀ اسم اعظمروست ه ب  های پی در پی روبحران 

آن حضرت را از انجام مأموریّتش   هیچ خطری   .در پیش رو داردحضرت عبدالبهاء مند است که سرمشقی چون بهره

را منع   ایشان، تمهیدات برای آینده ۀتهیّ در چه در رسیدگی به نیازهای فوری روز و چه  ،هیچ مانعیاشت و  ندباز

در نهایت سکون و    .ساختنهمتا را از مسیرش منحرف  آن موالی بی حوادث عالم و .  دشمنی و مخالفت ننمود

رحمانه حمالتی که  چه بی   .ت و بال در سبیل الهی بودپذیرای مشقّ  بدون تشویش از برخورد با موانع، و قرار و وقار

یاد  ه حضرت را ب بیان خواهر عالیقدر آن  .نمودمی ل  گرانی که تحمّ   وزن گداز آنجان و چه  ش بوده حضرت متوجّ 

قلب اطهر مرتفع و در سحرگاهان لحن بدیع  در نیمۀ شب آه سوزان از ” دهدشهادت می اینگونه آوریم که می

 .“مناجات بمسامع اهل علّیّین متواصل

ءاهلل بلکه در  اشخصیّتی که نه فقط در دور حضرت به”ما نسبت به  حّس حیرت و شگفتیگذشت زمان از  

 همانطور که حضرت شوقی افندی ،)ترجمه( نکاسته است “سراسر تاریخ ادیان مقام فرید و وحیدی را داراست

 اند: فرموده  تأکید

مثیل و جامع حضرت بهاءاهلل و  حضرت عبدالبهاء در رتبۀ اولی مرکز و محور عهد و میثاق بی 

اعلی صنع ید عنایتش و مرآت صافی انوارش و مثل اعالی تعالیم و مبیّن مصون از خطای آیاتش و  

ل بهائی و غصن اعظم منشعب از اصل قدیم و  یجامع جمیع کماالت و مظهر کلّیّۀ صفات و فضا 

غصن األمر و حقیقت من طاف حوله األسماء و مصدر و منشأ وحدت عالم انسانی و رایت صلح  

اعظم و قمر سماء این شرع مقّدس بوده و ِالی األبد خواهد بود و نام معجزشیم عبدالبهاء به نحو اتم  

.  و اعظم از کلِّ این اسماء عنوان منیع  و اکمل و احسن جامع جمیع این نعوت و اوصاف است

اند و با آنکه  است که حضرت بهاءاهلل بنفسه المقّدس در توصیف آن حضرت اختیار فرموده  “اهلل سرّ ”

کند مع الوصف حاکی از  این عنوان به هیچ وجه انتساب مقام رسالت به آن حضرت را توجیه نمی 

بشری در وجود   کینونت بشری و علم و کماالت فوقمتعلّق به  ۀآن است که چگونه خصایص متباین

 ( ه. )ترجمحضرت عبدالبهاء ممزوج و متّحد گشته است
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همکاران عزیز و محبوب:  دعوت این مشتاقان از شما عزیزان برای حضور در ارض اقدس نه فقط برای  

وارده بر آن وجود نازنین و توفیقات درخشان دوران حیات   یبزرگداشت یادبود حضرت عبدالبهاء و یادآوری بالیا

به همراه ما، خود و جوامع خویش را بار دیگر وقف خدمت  شما هم  که   باشدمیبلکه برای این نیز  استمبارکش 

  حضرت   انه به این امر اعظم نمایید، امری که مرکز میثاق امر بهاء وجود و هستی خویش را در راه آن فدا نمود.مجدّ 

دو منشور جلیل به عالم    محّول فرموده بودندن حضرت آ عبدالبهاء در اجرای وظایف مقّدسی که جمال مبارک به 

یکی الواح نقشۀ ملکوتی بود که از    .بوده است اهلل امر ۀبهائی مرحمت فرمود که از آن زمان هادی پیشرفت و توسع

فرایند استقرار نظم اداری را  که   الواح مبارکۀ وصایاگری طریق آن کالم الهی در هر سرزمینی انتشار یافته است و دی 

های جهانی، پیشرفت  حال در پایان اّولین قرن عصر تکوین و در آغاز سلسلۀ جدیدی از نقشه  .به جریان انداخت

  تحّولبسط و   .نماییممی روزافزون نقشۀ ملکوتی موالی حنون را به وضوح مشاهده 
ّ
صد    ارگانیک نظم اداری طی

خوبی آشکار و  ه ب ،المللی تا محلّی سات و نهادها، از سطح بین از مؤسّ وسیعی  بسیار  سال گذشته با تأسیس شبکۀ

د و مجهودات جامعۀ جهانی بهائی را هدایت و  نبخش را جهت می روح امر مبارک که مؤّسساتی   ،نمایان است

باقی و برقرار  همچنان بمنزلۀ حصنی حصین بود  عهد و میثاقی که حضرت عبدالبهاء مرکز آن    .نمایندمی حمایت 

مشترک رهنمون  رسالت مؤمنین را به سوی یک  ۀۀ میثاق همقوّ چگونه   اینکه ۀاین مشتاقان از مشاهد  است.

 . شادمانیمبسیار   ،گرددمؤمنین می  ۀجامع  است که موجب پرورش مستمرّ   ییو حافظ اتّحاد پویاسازد می

  درایتو  شکیبایی  آن حضرت که با صبر و ۀجانباقتدار همه و درک  تأّمل در شخصیّت حضرت مولی الوری

، رأفت و شفقت  نمایان بود  تحت هر شرایطیکه هیکل مبارک   ۀبالغ پایان همراه بود، حکمت بی  یفراست  و

موجد حیرت   ،احساس کند آن را تواندای میهر نفس آزاده که  او حصرحد و    و محبّت بی نهایت آن طلعت نورابی 

مثال با به یاد  بدیل آن طلعت بی بی نظیر و برای ستایش خصایص بی   تالشیهر   اّما  .منتها استو احترامی بی 

لذا خود را    گردد.می مهار  هرگز طالب تمجید و تکریم یا سپاس و قدردانی دنیوی نبودآوردن اینکه آن موالی حنون 

، ای حضرت عبدالبهاء، تمامی وجود مبارکت  همگانای محبوب قلوب    دهیم: گواهی  این چنین دانیممیملزم 

  اتکلم  “.تفسیر و تلویح و تشریحدون تأویل و عبودیّت محضۀ صرفۀ حقیقیّۀ ثابتۀ راسخۀ واضحه من”عبودیّت بود، 

به عهد و میثاقی که با حکمت    کتمسّ   و سوگند طلعت نورایت آن مان بهد تعهّ بیان مانده کلماتی است برای باقی 

از هدایات و منویّات   دل و جانبا   ماناطاعت  ابراز  یو برا ،نمودیو از حّقانیّتش دفاع  کردیات اعالن  بالغه

استقامت و   طریقرا از  همین تعّهد در سراسر عالم نیز  ئیبهاجامعۀ   .اتو از بیانات و نصایح مشفقانه  اتابدیّه 

مشاهدۀ     است.ساخته  به آن سپرده شده نمایان  زماندر راه اجرای مأموریّتی که در این    ههای مجّدان تالش 

 ای: که فرموده آوردطر این جمع میخا ه كلمات مبارکت را ب  ، جامعه برای پیروی از مثل اعالیت   این   كوشش 

ای یاران الحمد هلل علم توحید در جمیع اقالیم بلند است و آهنگ ملکوت ابهی مرتفع از  

حقیقی بجسد  بهی زند و قّوۀ کلمة اهلل روح  اال بهآء  اعلی اسرافیل الهی در قلب آفاق نغمۀ یا مأل
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امکان بخشد پس ای یاران وفا باید کل در جانفشانی و خدمت آستان الهی و عبودیّت درگاه 

ء گردید اگر باین موهبت کبری موّفق شوید در اندک احضرت نامتناهی سهیم و شریک عبدالبه 

قطب   زمانی آفاق بتمامه اقلیم اشراق گردد و دلبر وحدت عالم انسانی در نهایت دلربائی جلوه در

 . بهیآمال اهل وفا و علیکم البهآء اال یء اینست منتهاامکان نماید اینست آرزوی عبدالبه

 


