یاران و همراهان روحانی الله ابهی
همانگونه که مستحضر می باشید در تاریخ  62نوامبر  6102پیام منیع بیت العدل اعظم الهی خطاب به
احبای عالم واصل گردیدکه بر طبق مندرجات آن بیت العدل اعظم الهی ضمن بر شمردن نوایا و آرزوهای
حضرت عبدالبهاء  ،فرد فرد اعضای جامعه بهائی را به لزوم تالش در تحقق این نوایای مبارکه متذکر
داشته و هر یک از ما را به دعای خود در این مسیر مطمئن فرموده اند
در این برنامه که تحت عنوان "نوایای حضرت عبدالبهاء" تقدیم میگردد برآنیم که ضمن مطالعه پیام مزبور
در خصوص آرزوهای مبارکه بیش از پیش تأمل نموده و با مشورت بتوانیم فردا و جمعا در تحقق نوایای
مبارکه ،موفق گردیم.

در پرتو تأییداتش مؤید باشید

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
ّ
"آیا ّ ...
احبا قلب مرا مسرور نمیدارند؟ آیا آرزوی قلب مرا متحقق نمیسازند؟ آیا به میل من رفتار
نمی نمایند؟ آیا اشواق ّ
قلبیه مرا بموقع اجرا نمیگذارند ؟آیا بندای من گوش نمیدهند ؟من منتظرم و با
کمال صبر منتظرم".
ایام تسعه ص 662
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-0مناجات شروع
ّ ّ
ّ
الثبوت علی دینک و ّ
وفق ّ
السلوک فی سبیلک و االستقامة علی امرک و ّایدهم علی
احبائک علی
رب
ّ
النفس و الهوی و ّاتباع نور الهدی ّانک انت المقتدر العزیز ّ
القیوم و ّانک انت الکریم ّ
الرحیم العزیز
مقاومة
ّ
الوهاب
الواح مبارکه وصایا

 -6مناجات دوم
ُ
هو االبهی
ای خداوند بی مانند ما بندگان خاکساریم و تو بزرگوار .گنه کارانیم و تو آمرزگار .اسیر و فقیر و حقیریم
و تو مجیر و دستگیر .موران ضعیفیم و تو سلیمان پر حشمت سریر فلک اثیر .محض فضل حفظ فرما و
ُ
صون و عون خویش دریغ مفرما .خدایا امتحانت شدید است و افتتانت هادم بنیان زبر حدید .ما را
ّ
ّ
عبودیت آستان موفق نما  .ع ع
حراست کن و ّقوت بخش .مسرور فرما شادی ده و چون عبد البهاء بر
مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ص027

-3بیانات مبارکه حضرت بهاء الله
جمیع باید به کمال همت در اول به حبل اتحاد ّ
تمسک نمایند و به مشورت تمام طلعت این مقام را از
خلف حجاب برآرند و بعد از استقرار این طلعت ،یعنی طلعت اتحاد ،بر مقام خود،در ترویج امر مشورت
نمایند

یادنامه ابن ابهر ص 36

یا اولیائی فی الدیار ،امروز بحر بیان را موجی دیگر و شمس فضل را تجلی دیگر است...جمیع به محبت
ّ
متکلم .ای دوستان ندایش را بشنوید ،به ّاتحاد و ّاتفاق ّ
تمسک نمائید و
الهی به ذکرش ناطق و به ثنایش
ّ
به ُجنود اعمال ّ
طیبه و اخالق مرضیه ،حق جل جالله را نصرت کنید...طوبی از برای نفسیکه شبهات عالم
او را از توجه الی الله منع ننمود و از ّ
اخبار امری ش  7سال 63
تقرب باز نداشت.
" بگو اي عباد وصایاي مظلوم را بشنوید ،اول هر امري وهر ذکری معرفة الله بوده ،اوست ُممد کل ومربي
کل ،واول امری که از معرفت حاصل میشود ،الفت واتفاق عباد است چه به اتفاق عالم منور وروشن،
ومقصود از اتفاق ،اجتماع است ومقصود از اجتما ع ،اعانت یکدیگر واسبابی که در ظاهر سبب اتحاد
والفت وارشاد ومحبت است  ...طوبی از برای نفسی که در لیالی در فراش وارد شود ،در حالتی که قلبش
مطهر است از ضغینه وبغضاء  ...امروز امری که الئق ذکر است امری است که سبب اتفاق واتحاد وارتفاع
ً
وفورا اثمار ّ
جنیه لطیفه از آن ظاهر میگردد .
وارتقاء کل است ،عمل نیك بمثابه سدره مشاهده میشود
امروز روز اعمال مرضیه واخالق طیبه است ،نصایح مظلوم از نظر نرود ،امید آنکه ما بین اولیاء عرف الفت
ودوستی متضوع گردد وبا یکدیگر با محبت وشفقت معاشرت نمایند "
امر وخلق جلد  3ص235-238
ّ
از جمله اتحاد مقام است و اوست سبب قیام امر و ارتفاع آن ما بین عباد  .برتری و بهتری که بمیان آمد
عالم خراب شد و ویران مشاهده گشت  .نفوسی که از بحر بیان رحمن آشامیدهاند و بافق اعلی ناظرند
ّ
باید خود را در یک ُصقع و یک مقام مشاهده کنند  .اگر این فقره ثابت شود و بحول و ّقوه الهی محقق
ّ
ّ
ّ
گردد عالم جنت ابهی دیده شود  .بلی انسان عزیز است  ،چه که در کل آیهء حق موجود و لکن خود را
ّ
اعلم و ارجح و افضل و اتقی و ارفع دیدن خطائیست کبیر  .طوبی از برای نفوسی که بطراز این اتحاد
ّ
مزینند
آیات الهی ج  0ص602

-4بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء(قسمت اول)
ّ
امر جمال قدم روحی ّ
الحبائه الفداء عبارت از حقیقت محبت است و سبب اتحاد و الفت تا کل امواج یک
بحر گردند و  . ..لئالی اصداف توحید گردند و جواهر متأللئه معدن تفرید  .بنده یکدیگر گردند و نیایش

و ستایش و پرستش همدیگر کنند  .زبان بمدح و ستایش هر یک از ّ
احبا گشایند و نهایت شکرانه رااز
ّ
ّ
یکدیگر نمایند  .نظر بافق عزت کنند و بانتساب آستان مقدس .جز خیر یکدیگر نبینند و جز نعت یکدیگر
ّ
نشنوند و بجز مدح و ستایش یکدیگر کلمه ای بر لسان نرانند... .ولی بعضی براین مقام اعز اعلی چنانچه
ّ
بتصور نیاید زیرا طوفانی اعظم از
باید و شاید قائم نه و این بسیار سبب احزان عبدالبهاست چنان حزنی که
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
الله نیست  .باید ّ
احبای الهی کل متحد و متفق شوند در
این از برای امرالله نه و وهنی اشد از این بر کلمة
ّ
ظل علم واحد محشور شوند و به رأی واحد ،مخصوص گردند و به مشی واحد سلوک نمایند و به فکر
واحد ّ
تشبث کنند آراء مختلفه را فراموش نمایند و افکار متفاوته را نسیان فرمایند .زیرا الحمدلله مقصد،
ّ
ّ
مقصد واحد است و مطلوب  ،مطوب واحد .کل بنده یک آستانیم و شیرخوار یک پستان  .در ظل یک
شجره مبارکه ایم و در سایه یک خیمه مرتفعه ".
ص  ٢٢٢ -٣ج  ١منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء
ای ّ
احبای الهی صریح کتاب الهی اینست که اگر دو نفس در مسئله از مسائل ّ
الهیه جدال و بحث نمایند و
اختالف و منازعه نمایند هر دو باطلاند حکمت این امر قطعی الهی اینست که در میان دو نفس از ّ
احبای

الهی جدال و نزاع نشود بنهایت الفت و ّ
محبت با یکدیگر گفتگو کنند اگر اندک معارضهئی بمیان آید
ّ
ً
سکوت کنند دیگر ابدا طرفین تکلم ننمایند و حقیقت حال را از ُم ّبین سئوال کنند این است حکم فاصل .
مکاتیب ج  3ص 33

 -6بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء(قسمت دوم)
چنان امیدوارم که ّ
بقوه آسمانی و نفحات رحمانی و انجذابات وجدانی و فیوضات سبحانی و جنوود آسومانی و
ّ
ّ
الله ّ
غلیان ّ
احبای الهی قیام نمایند و در مدتی یسیر ،خیور کثیور رخ بگشواید و شومس حقیقوت چنوان
محبت
بدرخشد که ظلمات عالم طبیعت محو و متالشی شود از هر گوشهئی آهنگ بدیع بلند گردد و مرغوان سوحر
گلبانگی زنند که عالم انسانی بوجد و حرکت آید اجسام جامده را بجریان آرد و نفوسیکه مانند صوخره ّ
صوما
ّ
است بحرارت ّ
محبت الله بطیران آیند

مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج  3ص 24
قوه میثاق امر بهاء الله را از شبهات اهل ظاللت محافظت نماید و حصن حصین امرالله است و ُرکن متین
دین الله .الیوم هیچ قوه ای وحدت عالم بهائی را جز میثاق الهی محافظه ننماید و اال اختالف مانند طوفان
اعظم عالم بهائی را احاطه نماید ...پس باید اول قدم را بر میثاق ثابت نمود تا تأییدات بهاء الله از هر
جهت احاطه کند و جنود مالء اعلی ُمعین و ظهیر گردد و نصایح و وصایای عبدالبهاء در قلوب مانند نقش
در حجر نافذ و باقی و برقرار ماند.
لوح مبارک خطاب به احباء آمریکا و کانادا  09آپریل 0902

-2بخشی از پیام  62نوامبر 6102
دوستان عزیز و محبوب،
ّ
خاص ،از یوم میثاق تا برگزاری مراسم سالگرد صعود حضرت عبدالبهاء ،قلب هر مؤمن به
در این برهۀ
یاد آن وجود بیهمتا در اهتزاز استّ :
سر الله ،مرکز عهد اقوم جمال قدم ،سرچشمۀ وحدت عالم انسانی،
ّ
مثل اعالی کل ّیۀ صفات و فضایل بهائی ،و غصن اعظم الهی که جمیع در زیر سایهاش مأمن مییابند.
امید وطید چنان است که شما عزیزان در اجرای نوایای آن حضرت طبق الواح مبارکۀ وصایا و نقشۀ
ملکوتی ،مشمول ّ
محبت النهایه و حمایت مشفقانهاش گشته ّقوت و اطمینان یابید .در شب صعود ،در

ّ
ّ
بیت مبارک و در اطاق مقدسی که در آن روح پرفتوحش این عالم فانی را ترک نمود تا به رب محبوب
خویش بپیوندد ،این جمع بر وفاداری شما در پاسخ به ندای او شهادت خواهیم داد .مجهودات

خستگیناپذیر شما برای ایجاد پناهگاهی برای اهل عالم در این دوران که بیعدالتی و مصیبت رو به
ازدیاد است گواه این وفاداری است.

در خصوص مفاهیم مندرج در پاراگراف فوق تأمل نموده و با یکدیگر گفتگو نمائید

 -7بخشی از پیام  62نوامبر 6102
تنها سه سال به صدمین سال صعود موالی حنون باقی مانده تا بهائیان در سراسر عالم گرد هم آمده
ً
ً
مسافتی را که در ّاولین قرن عصر تکوین ّ
طی نمودهاند به یاد آرند .امید آنکه عزیزانش ،فردا و جمعا ،به
ً
ّ
متزایدا ّ
تجسم بارز نصایح مبارک گردند :در امر مبارک متحد و بر میثاق راسخ و
تدریج و روز به روز،
استوار باشند؛ از تهمت و افترا احتراز جویند و هرگز به ّ
مذمت دیگران لب نگشایند؛ بیگانه نبینند بلکه
همه را اعضای یک خاندان شمرند؛ نظرات مختلف و آرای متضاد را کنار گذارند و در طلب مقصدی
واحد و هدفی مشترک کوشند؛ ّ
حب جمال مبارک چنان بر جمیع اعضا ،اجزا و ارکانشان مستولی گردد

ّ
ّ
که اثری از القائات عالم بشری باقی نماند؛ در تبلیغ امر الله به دل و جان و در نهایت اتحاد و اتفاق قیام
ّ ً ّ ً
نمایند؛ صفاصف به پیش روند ،متحدا متفقا معین و ظهیر یکدیگر شوند؛ به حسن اخالق ،استقامت،
قدرت و صالبت ّ
مزین گردند؛ قدر این آیین نازنین را بدانند ،به موجب تعالیم آن حرکت و سلوک نمایند،
سبیل مستقیم بپیمایند و آن را به مردمان بنمایند.
ّ
ّ
تحقق واالترین ّ
منویات موالی محبوب توفیق یابید.
در حق فرد فرد شما دعا میکنیم که به

در باره نصایح مبارک حضرت عبدالبهاء که بیت العدل اعظم الهی امیدوارند تجسم بارز آن گردیم گفتگو
نموده و راههای عملی نیل به هر یک را بررسی نمائید

 -2مرا به خاطر آورید و همانند من باشید
حضرت عبدالبهاء خطاب به می مکسول فرمودند:
"بخشایش اعظم و برکات آسمانی بر مردمان سرزمین شما نازل خواهد شد اما به شرط آنکه
قلوب،برافروختۀ آتش عشق گردد و زندگی با مهربانی و عطوفت و اتحاد همراه شود،آنچنان که همانند
یک روح در چند کالبد جلوه نماید.اگر چنین شرطی محقق نگردد برکات الهی بدین کیفیت شامل
نخواهد شد.هرگز از یاد مبرید :به دیدۀ کمال بر یکدیگر نظر کنید.مرا به خاطر آورید و همانند من
باشید .در هنگام خواب و بیداری ،در وقت صرف غذا ،زمانیکه احساس ناراحتی دارید ،سالمتید یا
بیمار ،آنگاه که در کنار دوستان هستیدو یا دشمنان،آن زمان که باران تأیید و تحسین یا انتقاد و تقصیر بر
شما می بارد ،هرگز به خود و زندگی خود نیندیشید،چرا که نباید هیچیک از این امور را مهم دانید.مرا در
نظر آرید و همانند من باشید.همچون مردگان،چشم از خود و جهان پیرامونتان فرو بندید ،آنگاه دوباره
متولد خواهید شد و به ملکوت الهی داخل خواهید گشت .شمع را نظاره کنید چگونه نور
می افشاند،زندگی خود را قطره قطره فرو می ریزد تا شعلۀ گرم و نورانی منتشر سازد".
عشقی که درنگ را نشاید ص 42

-06مناجات خاتمه
ای موالی بیهمتا نظری از رفرف اسمی بر این بندگان بینوا در عالم ادنی کن و قوه و استطاعتی بر اجرای
ّ
وصایایت و تحقق نوایایت عطا نما تو واقف بر حال پر مالل این مستمندانی و توئی یگانه مجیر و دستگیر
ّ
این درماندگان آشفتگان آن روی دآلرائیم این غمزدگانرا تو تسلی ده خسته هجر و فراقیم این ماتم زدگانرا
ّ
تو توانائی بخش اگر مددی از عالم باال باین ضعفا در ملک ادنی نرسد کل مفقودیم و معدوم و از ثمره
ّ
کل ممنوعیم و محروم پس دست اقتدار از جیب ّ
مشیت برون آر و این جمع پریشان را عزیز دو
حیات
جهان کن ...توئی مجیر توئی دستگیر توئی بیننده وتوئی شنوا.
مجموعه مناجات حضرت ولي أمر الله ،نشر ّ
سوم ،آلمان  ١٥١بدیع،صفحه ١١

