
 یاران و همراهان روحانی  الله ابهی

آبانماه جاری پیامی از سوی بیت العدل اعظم الهی خطاب به احبای   2همانگونه که مستحضرید در تاریخ 
بهره مندی از هدایات مندرج در نظر به اهمیت مطالب این پیام و لزوم . عزیز ایران واصل گردید

 .تقدیم میگردد  " رسالت مقدس"،برنامه ای تحت عنوان آن

مطالعه بهتر سعی گردیده است ابتدا یک پاراگراف از پیام مطالعه شده و در خصوص مفاهیم مندرج برای 
بدیهی است هر یک از عزیزان می توانند برای کمک به تعمیق بیشتر بر روی .در آن سؤالی مطرح گردد

 .مطالب، دریافتهایشان را ارائه فرمایند

به اوضاع وخیم عالم از جنبه های گوناگون اشاره فرموده وضمن بیت العدل اعظم الهی در بخش نخست 
ندیشی در برابر آن عاجز و برشمردن بخشهائی از مشکالت و معضالت موجود، سران ارض را از چاره ا

ت مبارکه حضرت بهاء الله وهدایا" بینش ملهم از تعالیم "دانسته و بهائیان را بواسطۀ بهره مندی  از ناتوان
که این خود سبب میگردد احباء آشوبهای کنونی عالم را .، مطّلع از دالیل عمیق این بحرانها می دانند

بخشی از ارادۀ مطلقۀ الهیه بدانند و به جای نگرانی و اضطراب ،خود را با جریان سازنده ای همراه سازند 
 .ای پوسیده ، استوار سازدکه مقدر است نظم نوینی را بر خرابه های حاصل از تخریب نظامه

بخش روحانی که منتخباتی از آثار حضرت بهاء الله و حضرت عبدالبهاء را شامل می گردد به بررسی علل 
 .اصلی مشکالت موجود در عالم و طرق اصالح آن اشاره دارد

و بار اشاره فرموده "مقّدس و ضروری اهل بهاء "در قسمت دوم بیت العدل اعظم الهی به یکی از وظایف 
دیگر ضمن برشمردن خدمات احباء برای معاونت و مساعدت یکدیگردر رفع مشکالت اقتصادی ،ولزوم 

ایشان را به مناسبت یاری رساندن به اقدامات  تمسک به امر خطیر مشورت در همه شئون زندگی،
 .سائرهموطنان علی رغم وجود مشکالت و موانع عدیده،تمجید می فرمایند

چگونه می توانیم برای رفع  "توجه به این هدایات مملو از تشویق مشورت نمائیم که  حال شایسته است با
 ."بیش از پیش قیام نمائیم؟ احتیاجات مبرم و اعانت یکدیگر



خطیر دیگری را گوشزد میفرمایند که بر دوش فرد فرد ما نهاده شده است  رسالتدر بخش دیگر پیام 
 برای"مظهر دلگرمی و اطمینان  "الهام از تعالیم جمال قدم "ر، با که می بایست بتوانیم در این ایام دشوا

مطمئنا نیل به این مقصود سعی و تالشی بسیار را می طلبد که می بایست خودرا برایش .هموطنانمان گردیم
 .مهیاء سازیم

قوای الزم  را به عنوان" ایمان راسخ به تحّقق نوایای الهیمحبة الله و "در ادامه بیت العدل اعظم الهی  
 .برای انجام این رسالت مقدس بر می شمارند که می بایست حیاتمان را به آن مزین سازیم

اهمیت این پیام به مطالعه اجمالی در این برنامه اکتفاء ننموده و در انتها تقاضا چنان است که با عنایت به 
برنامه  اقدامات محلی خویش جهتو کارآمد تر مفاهیم آن  ردر بخش شور ومشورت برای مطالعه دقیقت

 .ریزی نمائید

خویش " رسالت مقدس "امید آنکه بتوانیم با بهره مندی از هدایات ساحت رفیع آنگونه که شایسته است 
 .را به انجام رسانیم

   در پناه تأییداتش همواره موفق باشید      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :فرمایندمی ۷۹۳۱  آبان  ۲بیت العدل اعظم الهی در پیام مورخ 
ای یاران حضرت رحمان، در این اّیام پرافتتان این فرمودۀ موالی مهربان را به صفحۀ دل و جان "..

هر که به ملکوت الّله پیوست در صون حمایت حضرت بهاءالله است حوادث "فرمایند  بسپارید که می
اهل … وار اهّمّیت نه عالم ماّدی چه خوب چه بد مثل امواج دریاست در مرور است بقایی ندارد و سزا

به فیض ملکوت خوشنودند   .ملکوت سرورشان از فیوضات الهّیه است و امیدشان به فضل نامتناهی الهی
اند و در طوفان مشّقت و حوادث  و به الطاف رّب الجنود مشعوف و مسرور در آتش بال و مصائب تر و تازه

  ."و آرامگاه در کشتی از زبر حدیدراحت و در نهایت آسایش زیرا تکیه به کوهی عظیم دارند 
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 مناجات شروع-1
 ُهو الّله                            

مستمندان  .درمانی عنایت فرما ،توئیم دردمندان ،از بیگانه و خویش و پیوندمقّدس ،ای خداوند بیمانند 
 خروشی ،تیمجوشی بده و باده نوش بزم محبّ  ،ستیمل  مدهوش جام ا  . سر و سامانی مرحمت کن ،توئیم

این بندگان را بنواز و این  .الهام بفرما ،دترصّ هوشها مُ  .ندای سروش برسان ،گوشها منتظر .احسان کن
 عطی توئی مُ  .محّبتت بسوز به نار ،بر افروز پژمردگانیم ،بیامرز افسردگانیم  ،گنه کاریم .دگان را بردارافتا

 .   و توانا و آشنا
 عع                                                                                                                                         
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 مناجات خاتمه-12

 ُهو الّله                    
که در این آوارگی کوه و صحرا و  شکر ترا .پروردگارا آمرزگارا هر چند گنهکارم ولی جز تو پناه ندارم  

و تأیید فرمودی و توفیق بخشیدی و به خدمت آستانت  باز به فریاد رسیدی ،بیچارگی و آزردگی در دریا
قطره ئی را  ،موری را قّوت سلیمانی بخشیدی و پشه ئی را شیر بیشهء رحمانی فرمودی. سزاوار کردی 

بود از تو بود وااّل خاک ضعیف را چه  هر چه  ،موج دریا دادی و ذّره ئی را به ذروهء الطاف رساندی
در لیاقت  ،غفران نما ،عصیان مبین ،پناه ده ،پروردگارا به گناه مگیر ؟و وجود نحیف را چه قدرتی  ؟قّوتی
 ع ع .   توئی عالم و بینا ،توئی مقتدر و توانا .باب عنایت بگشا   ،منگر
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 لوح مبارک حضرت بهاء الله-2

د میفرماید ای پسران انسان دین الله و مذهب الله از برای حفظ و اّتحاد و اّتفاق و محّبت و حضرت موجو
ّس اینست راه مستقیم و اُ  .غضا منمائیدغینه و ب  الفت عالم است او را سبب و عّلت نفاق و اختالف و ض  

حوادث دنیا او را حرکت ندهد و طول زمان او را از هم  ،آنچه بر این اساس گذاشته شود .محکم متین
مرای ارض مّتحدًا بر اصالح عالم قیام نمایند و بعد از تفّکر و مشورت امید هست که علما و اُ  .. .نریزاند

مزّین  ،راز صّحتشفا بخشند و بط   ،هیکل عالم را که حال مریض مشاهده میشود ،ریاق تدبیرکامل بد  
چه هر امری که از اعتدال تجاوز نماید از طراز  ،یع امور باید رؤسا باعتدال ناظر باشندو در جم....دارند

اگر از حّد ،ّرّیت و تمّدن و امثال آن مع آنکه بقبول اهل معرفت فائز است مثاًل ُح  ،اثر محروم مشاهده شود
ای ارض اهل عالم به ما کمانشآءالله از هّمت اولیا و ُح ....ّر گرددسبب و عّلت ضُ  ،اعتدال تجاوز نماید

اریاح یأس از جمیع جهات ....انقالب و اختالف تا کی ،اعتساف تا کی ،غفلت تا کی .م آگاه شوندهُ ع  نف  ی  
آثار هرج و مرج مشاهده  ،در عبور و مرور است و انقالبات و اختالفات عالم یومًا فیومًا در تزاید است

از حّق جّل جالله میطلبم که اهل ارض را  .افق نمیآیدمیشود چه که اسبابی که حال موجود است بنظر مو
 .آگاه نماید و عاقبت را بخیر منتهی فرماید و بآنچه سزاوار است مؤّید دارد
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 بیانات مبارکه حضرت بهاء الله-3

رئیس تا این  ٴآنًا فآنًا در تزاید است از حین نزول سورههر روز ارض در بالی جدیدی مشاهده میشود و 
گاهی امراض  ،گاهی محاربه ،گاهی مجادله .نه ارض بسکون فائز است و نه عباد باطمینان مزّین ،یوم

بو چه طبیب ممنوع  ،یأس استه مرض عالم بمقامی رسیده که نزدیک ب، زمنهمُ  ب 
ط  مقبول و ، (1)ُمت 

الله کذلک  ملوا فی اّیام  ون ما ع  رُ سوف ی   .را اخذ نموده و ابصار را احاطه کرده غبار نفاق قلوب....مشغول
 قدیر   ن مقتدر  دُ ن ل  بیر م  ک الخ  نّبئُ یُ 
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. عّذب مشغول و هنگامی ببالهای ناگهانی مُ بحرب  گاهی. سالهاست نه ارض ساکن است و نه اهل آن 
ت آن چه ؟ اگر نه که سبب آن چیست و علّ  ع ذلک احدی آگاهم   ،اء ارض را احاطه نمودهو ضرّ  بأساء
از او نپذیرفته اند ، انسان متحّیر که چه  فرموده ، آن را بر فساد حمل نموده اند و ای حقیقی کلمه ناصح

آثار نفاق . حد باشند ظاهر و باطن متّ  دیده نمیشود که فی الحقیقه دردو نفس ! عرض نماید  گوید و چه
 .شده اند  فاق خلقحاد و اتّ و مشهود ، مع آنکه کّل از برای اتّ  در آفاق موجود

 11ص 1پیام آسمانی ج                      

 

بب(1)  . کسیکه مبادرت به درمان و معالجه کند ولی پزشك نباشد:ُمتط 

 

 

 

 



 مبارک حضرت عبدالبهاءبیان -4

 هنوز ناس در شهوات نفسانّیه  .مجاز و از حقیقت بیزاره هنوز ناس در خواب غفلت گرفتار  متمّسک ب
سبب  ،فران نعمت و عدم انتباهالبّته این غفلت و کُ   .که صور اسرافیل بیدار ننمایدای  ک بدرجهنهم  مُ 

ست و اگر اهل عالم توّجه باسم اعظم ننمایند بال اسران و و  حسرت و مشّقت و جنگ و جدال و حصول ُخ 
 خطر عظیم در استقبال
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 وضعیت جهان کنونی-5

 سالکان سبیل ایمان و پیروان حضرت یزدان در سرزمین مقّدس ایران مالحظه فرمایند

شرایط روز به روز به   .عالم انسانی را متزلزل ساخته است نظم دنیا مختل و تشّنجات شدیدۀ عدیده ارکان
گراید، پریشانی و وحشت عالمیان را فراگرفته و آالم و مشکالت قاطبۀ مردم به مراتب  وخامت بیشتر می

گرایی بر شرق و غرب غلبه کرده، از طرفی مردابی از  نیروهای مخّرب ماّدی  .افزایش یافته است
وجود آورده که بال و پر جامعۀ بشری را آلوده و از توان انداخته است و از طرف عدالتی و تبعیض به  بی

دیگر، روح انسانی را که برای عروج به عوالم رّبانی خلق شده در چنگال ظلمت خودکامگی و طمع اسیر و 
های سیاسی،  معضالت و مسائل جهان که در عرصه  .از فیض نور سراج دین حقیقی محروم ساخته است

اتی جّدی و  صادی، اجتماعی و محیط زیست به وضوح مشهود است، آیندۀ بشر را در معرض مخاطراقت
اش عاجزند و از  اند، از چاره نبرده دهد، ولی سران ارض هنوز به علل اصلی آن پی گریزناپذیر قرار می

روز به روز "ند فرمای اوضاع عالم یادآور این بیان مبارک حضرت عبدالبهاء است که می  .عواقبش هراسان
انسانی را تحّمل نماند آن وقت انتباه  ٴئی رسد که بنیه هرج و مرج در دنیا در ازدیاد است عاقبت به درجه

اند  احّبای ایران که از بدو طلوع صبح هدایت در آن اقلیم مبارک به ردای ایمان مزّین بوده  ."رخ دهد
اند،  بینش ملهم از تعالیم آن حضرت را کسب نموده البّته به نصایح و انذارات صریحۀ جمال قدم واقفند،

 لعند و هم با هدایات حضرتش آشناها مّط  هم از دالیل عمیق این بحران



 ."ال تقتصروا األمور علی منافعکم الّشخصّیة-6

 ۱حدود یک سال پس از دستگیری و مسجونّیت اعضای محترم هیئت سابق یاران، در پیام موّرخ 
خطاب به احّبای عزیز جمال اقدس ابهی در کشور مقّدس ایران یادآور شدیم که بدیع  ۷۱۱شهرالّنور 

مندانۀ خود به حمایت مالی احتیاج دارند از جمله  هایی که علیرغم تالش شرافت مراقبت از افراد و خانواده
د و وظایف مقّدس و ضروری اهل بهاء است و از آن برگزیدگان جمال کبریا خواستیم که در این راه معاض

آنچه در طّی سالیان بعد، جامعۀ بهائی ایران در پاسخ به این ندا به منّصۀ ظهور   .مساعد یکدیگر باشند
شمار و  های بی عدالتی علیرغم فقدان مؤّسسات بهائی و با وجود بی  .رسانده حقیقتًا محّیر العقول است

و خاّلقّیتی   ناپذیر و با عشقی خللمحدودّیت امکانات، افراد و جامعه توانستند با پشتکار و فداکاری 
با تمّسک به حکم مشورت   .نظیر برای رفع احتیاجات مبرم و اعانت یکدیگر بیش از پیش قیام نمایند بی

که راهگشای جوامع بشری و حاّلل مشکالت عدیده است و با تأّمل و تعّمق در رویکردهای مختلف آن، 
ایت متقابل در جامعه کمر بستید و تا حّد امکان در کمک شما بندگان آستان کبریا به تقویت فرهنگ حم

به رفع مشکالت شغلی، نگهداری از سالمندان و رسیدگی به ملهوفین از یک سو و فراهم کردن تسهیالت 
مختلف برای کارآموزی، اشتغال، تشکیل خانواده و ادامۀ تحصیالت عالیۀ جوانان از سوی دیگر کوشا 

جید بیش از پیش این مشتاقان گشته آن است که حّتی در این شرایط آنچه سبب شعف و تم  .گشتید
در مواردی متعّدد و از طرقی متفاوت، با هّمتی واال و قلبی پاک و   دشوار به امور جامعۀ خود اکتفا ننموده،

المقدور به یاری همسایگان و سایر هموطنان نیازمند خود نیز برخاستید و با اقدامات  نّیتی خالص حّتی 
ال تقتصروا األمور علی "فرمایند  خویش مصداق بیان مبارک حضرت بهاءالله در لوح حکمت گشتید که می

البّته تحّمل مشکالت و صدمات وارده بسیار صعب است و در مواردی حّتی   ."منافعکم الّشخصّیة
تر  همبستگی عمیقتوان از  فرسا، ولی از دستآوردهای درخشان جامعۀ بهائی ایران در این سالیان می طاقت

پیروان جمال قدم، همراهی بیشتر با یکدیگر و بروز ابعاد جدیدی از تعاون اجتماعی و شکوفایی ابتکار  عمل 
این جمع اطمینان دارد که آیندگان با اعجاب و تحسین به اقدامات و تجربّیات شما در این   .نام برد

 .دوران خواهند نگریست

 

 

 تیاجات مبرم و اعانت یکدیگر بیش از پیش قیام نمائیم؟چگونه می توانیم برای رفع اح
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اند البّته  دوستان عزیز، رسالت مقّدسی که جمال اقدس ابهی بر دوش اعضای جامعۀ ممتحن شما گذارده
ام که یأس و ترس، در این ایّ   .گردد به همبستگی جامعه و معاضدت و مساعدت اقتصادی محدود نمی

عالمیان را از شش جهت احاطه نموده و سبب قطع امید بخصوص در بین نسل جوان گشته، الحمد لله 
شما عزیزان مظهر دلگرمی و اطمینان برای اهل امکانید و در حلقۀ هموطنان و اطرافیان خود چون چراغی 

با الهام از تعالیم جمال قدم در تابان، آیت مهر و الفتید و در هر جمعی نماد تحّمل و حسن نّیت، 
دهید تا به بینشی فراسوی  نمایید و هموطنان خویش را یاری می های سازندۀ اجتماعی مشارکت می گفتمان

های الزم برای پیشبرد ماّدی و معنوی اجتماع خود  مشکالت کنونی نائل آیند، به پرورش قابلّیت و استعداد
 ای پویا و مترّقی گام بردارند ر ساختن جامعهبپردازند، و با اطمینان و امیدواری د

 

 چگونه می توانیم مظهر دلگرمی و اطمینان برای هموطنان و اطرافیان خود باشیم؟
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الله و ایمان راسخ به تحّقق نوایای الهی در  البّته ادای چنین رسالتی ممکن نیست مگر به قّوۀ محّبت 
شمع ضعیف را بادی خاموش نماید ولی شعلۀ عشق و ایمانی را   .خصوص آیندۀ درخشان ایران و ایرانیان

  .که در قلوب آن عزیزان مشتعل است تندباد تضییقات سبب اشتعال بیشتر گردد و نور و حرارت شدیدتر
قهرمان خویش اید و قدم در جای اقدام اسالف  الحمد لله موّفق به عبودّیت آستان مقّدسش گشته

گذارید ولی مالحظه نمایید که در سنوات اّولّیۀ امر مبارک آن سالکان سبیل الهی چه بسا موّفق به  می
های خود با دیدۀ عنصری نگشتند اّما شما امروز شاهد تقلیب جمعی در  مشاهدۀ تأثیرات و نتایج فداکاری

در مورد امر مبارک در بین بسیاری از باشید و رفع شبهات و سوء تفاهمات تاریخی را  مملکت خویش می
 .نمایید العین مشاهده می هموطنان خود به وضوح و به رأی 
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 یاران روحانی 

با توجه به اینکه مطالعه عمیقتر پیام مزبور به منظور بهره مندی از هدایات بیت العدل اعظم الهی در 
ترجیحا در )فرصت دیگری جهت مطالعه مجدد اقدامات محلیمان ضروری می باشد،برای اختصاص 

، و برنامه ریزیهای محلی ،مشورت نمائید علی الخصوص که مطمئن هستیم هر اقدامیکه در این (جمع
 :چه که بیت العدل اعظم الهی می فرمایند.سبیل انجام گردد مؤید به تأئیدات الهیست 

شوند برای آن باسالن برازندۀ میدان استقامت و  میاین مشتاقان هر بار که به اعتاب مقّدسۀ علیا مشّرف "
نمایند که تأییدات و امداداتش هر دم شامل فرد فرد شما  وفا از حضرت کبریا با نهایت تضّرع استدعا می

عزیزان گردد تا در امور زندگی و در تحّقق بخشیدن به اهداف روحانی خویش بیش از پیش موّفق و مؤّید 
 .گردید

 

 

 

 

 

 


