
 یاران روحانی
 با تقدیم تحیات امنع ابهی 

"پیروان عزیز و صبور حضرت بهاءالله در سرزمین همانگونه که مستحضر می باشید پیام منیع بیت العدل اعظم الهی خطاب به
اردیبهشت ماه جاری صادر گردیدو در آن ضمن برشمردن مظالم وارده بر احبای ایران و محرومیتهای  23در تاریخ  مقّدس ایران"

 متعددی که به ایشان تحمیل گردیده است اظهار اطمینان فرموده و می فرمایند:
اقفید که تقلیب روحانی عالم و رشد معنوی و و .." ولی الحمد لله شما به ردای ایمان و ثبوت بر پیمان مزّینید، دیدگاهی وسیع دارید 

 .آدم مستلزم زمان و فداکاری است"بنی

ما را هرچه بیشتر به تعمق در خصوص دو مفهوم "زمان" و"فداکاری" ،این برنامه سعی دارد بر اساس بیانات مبارکه و هدایتهای موجود
 متذکرگرددبنی آدم      روحانیترغیب نماید واهمیت این دو را در تقلیب روحانی عالم و رشد 

عنی از سوئی به نقش زمان و تدریجی بودن سیر کمال و تقلیب اشاره می گردد و از سوی دیگر نقش فداکاریهای احباء در این مسیر ی
 بیان میشود.

گردیده خوانده  روحی مطرح 2لطفا ترتیبی اتخاذ فرمائید که در بخش شور ومشورت مطلب کوتاهی که در معنای فداکاری از کتاب 
 :خوانده شودشود و سپس سؤال مورد نظر طرح گردد و پس  از مذاکرات به عنوان جمعبندی مطلب زیر را 

ع مال نیز فداکاری  "مفهوم فداکاری فقط فدا کردن جان نیست بلکه فدا کردن خواسته ها و هوسهای شخصی، ایثار وقت و نیرو و تبّر
کردن بر طبق تعالیم دیانت بهائی، خدمت و تبلیغ می توانند نشانه ای از عشق و محبت  محسوب می شود. به عبارت دیگر زندگی

 یک مؤمن به حضرت بهاء الله باشند. "

 23اصول دیانت بهائی ص         

 
         

 موفق باشید                                                                                      
 
 

  



 در پاریس می فرمایند: 1911اکتبر  21حضرت عبدالبهاء در 
راحتمان را فدا نمائیم،ثروتمان را صرف  ."خداوند از برای ما محبت خواسته است.اتحاد و اتفاق خواسته است...جمیع ماها بکوشیم

 انی روشن گردد."کنیم، حتی جانمان را فدا نمائیم تا این نورانیت صلح و وفاق در جمیع آفاق بتابد و عالم انس
        

 
 ".آدم مستلزم زمان و فداکاری استتقلیب روحانی عالم و رشد معنوی بنیعنوان:"

 قسمت روحانی
 مناجات شروع-1
 مناجات دوم-2
 َلَک الَحمُد یا َمقصوَد العالَم و َلَک الُشکُر یا َمحبوَب َافِئَدِه المخِلصیَن.(ذکر دسته جمعی) -3
 مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء -4

 قسمت اداری
 هر امری را منع و مقاومت می توان نمود مگر اقتضای زمان را. -5
 لزوم فداکاری فردی -6
 رشد و نمو حیاتی و تدریجی بشر -7
 قوای روحانی منبعثه از فداکاریها وخدمات خالصانۀ احباء، موجب پیشرفت امرالله است -8

 سمت کمال استتدریج الزمۀ سیر به  -9

 شور ومشورت-10

 برنامه نونهاالن و نوجوانان عزیز -11

 قسمت اجتماعی

 الفت وپذیرائی -12

 مناجات خاتمه-13

 
 
 



 مناجات شروع--1
 الها معبودا کریما رحیما

خاشع. ای کریم کرمت عالم را احاطه نموده و رحمتت سبقت گرفته توئی آن سلطانی که سالطین عالم نزد اسمی از اسمایت خاضع و 
وطن اعلی نموده و ۀ . ترا قسم میدهم بکلمهء علیا و اقتدار قلم اعلی که این عبد را مؤّید فرمائی بر آنچه الیق اّیام تواست . غریبی اراد

ای کریم این فقیر را  تشار اوامر و احکامت مشغول گردد.صوی کرده او را مدد فرما تا بر خدمتت قیام نماید و بانقاصدی قصد غایت قُ 
توئی  ئز گردد.از بحر غنایت محروم  منما و این مسکین را در ظّل رحمتت مقّر ده که شاید از نفحات وحی تازه شود و بحیات ابدی فا

 . ال اله ااّل أنت العليّ االعلی.و توئی عالم و داناقادر و توانا 
 307ادعیه حضرت محبوب ص                            

 
 

 مناجات خاتمه-13
 ُهو الّله

و توفیق بخش و مؤّید به قّوه آسمانی نما تا  ییدس تشکیل شده تأدروح القو ای پروردگار مهربان این انجمن بجهت نصرت کلمة الّله  
نورانی بر افروزد و انوار رحمانی مبذول دارد و اطراف را روشن کند تعالیم آسمانی ترویج نماید و به وحدت  ۀ این انجمن چون شعل

به روح و نورو حیات تعمید  .نسلخ نماید و به نورانّیت الهّیه روشن نمایدنفوس را از ظلمات عالم طبیعت مُ  .عالم انسانی خدمت کند
 ابدّیه بخشد .  

 عبد البهاء عّباس 
 175مناجاتهای چاپ آلمان ص                                       

 
 

 مناجات دوم-2

 ُهو الّله
بی نصیبانیم  .خویش پیوسته کن ءبه گله ،پراکنده ایم مجتمع فرما ،بی سر و سامانیم پناهی بخش ،ای پروردگار بیچارگانیم چاره فرما  

و در سبیل هدایتت  ضعیفانیم قّوتی ده تا به نصرت امرت بر خیزیم .حیات داللت کن ۀگانیم به چشمتشن .بهره و نصیب بخش
 ع ع  .جانفشانی کنیم

 310مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص                            



 مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء-4

 گردد؟چگونه عالم انسانی منقلب به ملکوت الهی 

ند و زنجیر عالم جمیع خلق مشغول بمشتهیات نفس و هوی و مستغرق در بحر ناسوت و اسیر عالم طبیعت مگر نفوسیکه از کُ "
نهایت  . بیدارند و هوشیارواز ظلمات عالم طبیعت بیزار،طبیعت نجات یافتند و مانند مرغان تیز پر در اینجهان نامتناهی پرواز دارند

جمیع بشر مهربان بیکدیگر گردند و در میان  .بقا نماند و روحانّیت و محّبت عالم باال جلوه نماید ۀآرزوشان اینکه در عالم انسان منازع
 1.آدمیان محّبت و التیام حاصل شود و در حّق یکدیگر جانفشانی کنند تا عالم انسانی منقلب بملکوت الهی گردد

 
 ه در عالم تدریجی استظهور امر و وعود الهیّ 

حم و انشاء خلق آخر و ضغه و کساء لَ قه و مُ لَ ج در مراتب خلقت از نطفه و عَ چون نشو و نمای کالبد از فیض جان بتدریج است تا تدُرّ "
فیض  ۀ عنقریب آثار باهر .فّخم در بدایت درجات خلقت استلهذا هیکل عالم نیز از این روح مُ  .فتبارک الله احسن الخالقین نماید

 2نگران گردد" خیره ،حیران و ابصار ،روح القدس الهی را در این هیکل نورانی بقسمی مشاهده نمائید که عقول
 

 فدا به چه معناست؟
سر فدا اینست که انسان باید برای مقام ربوبی، خود را به کلی قربانی نماید ومقام ربوبی رحمت، شفقت، بخشندگی، فداکاری،لطف، 

 3وۀ حیات به ارواح وافروختن آتش محبت در قلوب و عروق است. کرم، ودمیدن ق
 72ص 3مکاتیب ج -1
 401انوار هدایت ش --3        178ص 5مائده آسمانی ج -2
 
 
 
 هر امری را منع و مقاومت می توان نمود مگر اقتضای زمان را. -5
 

سؤالی نموددر جواب ایشان فرمودند:..."باید کوشید تا نوع انسان . از جمله نفوس جلیله ای که مشّرف شدند،حاکم شهر برکلی بود
می شود؟فرمودند: چون به مقتضای زمان است البد جاری می شود  سعادت ابدیه یابد  ...عرض کرد آیا زود این سعادت حاصل 

 ولی  به تدریج .هر امری را منع و مقاومت می توان نمود مگر اقتضای زمان را.
 291ص  1بدایع اآلثار ج                                                  



 لزوم فداکاری فردی -6

 حضرت ولی محبوب امرالله می فرمایند:

" احباء باید نظر به شرائط کنونی دنیا به عنوان پیروان فداکار حضرت بهاء الله در نهایت شجاعت و استقامت قیام نموده و از احکام 
تبعّیت نمایند و در تالش آن باشند که نظم جهانی حضرتش را بنا نهند. از طریق همسازی با محیط اطراف هرگز قادر به مبارکه 

استقرار امر و یا فتح قلوب دیگران به امر الهی نخواهیم شد. برای تحّقق بخشیدن به این موضوع غالبًا مقداری فداکاری فردی الزم 
صحیحی انجام می دهیم خدا قدرت عنایت می فرماید که آن عمل را به ثمر برسانیم و به این طریق است وباید بدانیم که وقتی عمل 

 سبب جلب برکات الهیه می شویم .

 49حیات بهائی ص                                               

 

 

 

 رشد و نمو حیاتی و تدریجی بشر-7

  بیت العدل  اعظم الهی می فرمایند:

  تکاملی رشد و نمّو موجود زنده را مجّسم کار رفته استعاره "ارگانیک" است که حالت امرالّله به که بارها در آثار حضرت ولي از مفاهیمی
شود که به وسیله آن حضرت عبدالبهاء دیده می بهاءالّله و پس از ایشان در بیانات ای است که در آثار حضرتسازد. این استعارهمی

این  توصیف شده است. به اوج خود رسیده ۀهزاران سال امتداد یافته تا امروز به نقط طي تدریجی بشر که در حیاتی و رشد و نموّ 
به تدریج نظم یافته و منسجم گشته است و دیگری  بشری پیموده و توان نگاه کرد، یکی مراحلی است که جامعهتصویر از دو نظر می

تحّوالت  ءدر باره سند.رهر یک از مرحله ناتوانی دوره طفولّیت به نیروهای دوره بلوغ میبه تدریج  نیز تصویر افراد بشر است که آنها
عصر شیرخوارگی و کودکی بشر بسر رسیده و عالم انسانی  دیگر"  عصر ما در بسیاری از آثار حضرت شوقی افندی مکّرر آمده است:

جوانی و  غرور ای کهیعنی دوره بلوغش مالزمت دارد، دوره ترین دوره تکاملشاست که با سخت دچار حال به هیجان و التهابی
متانت که مخصوص دوره بلوغ است به جایش  و کند و آرامش و معقولّیتسرکشیش به حّد اعلی رسیده به تدریج فروکش می

 "نشیند.می

 43قرن انوار ص                                                                                           



 قوای روحانی منبعثه از فداکاریها وخدمات خالصانۀ احباء، موجب پیشرفت امرالله است -8

 بیت العدل اعظم الهی می فرمایند:

"هروقت مشکالت غلبه نماید وتحمل شرائط موجوده غیر ممکن جلوه کند،احبای عزیز باید بیش از پیش جنبه های روحانی استقامت 
و پایداری خود را در نظر گیرند.در زندگانی هیاکل مقّدسه این آئین نازنین تفکر نمائید که چطور شئونات شخصی خود را فدا نموده و 

راه غنی متعال را به جان و دل پذیرفتند ...فداکاریها و از خود گذشتگی های روزانۀ احبای ایران وخدمات  هر گونه رنج و شکنجه در
و الزمۀ خالصانه اشان موجب رشد روحانی فردی و تقّرب به آستان مبارک وحصول عنایات الُتحصی در عوالم الهی برای شخص مؤمن 

ی روحانی منبعثه از این فداکاریها وخدمات خالصانۀ احباء، و تحّمل این شرائط قوا .بقای امر مبارک در سرزمین والدتش می باشد
 2006می  31پیام                                          طاقت فرسا موجب پیشرفت امرالله و مآال تأ سیس وحدت عالم انسانی خواهد شد.

     

 

 تدریج الزمۀ سیر به سمت کمال است-9

 ه قلم دکتر علیمراد داودیب

سیر به سوی کمال البته زمان الزم دارد زیرا باید به تدریج عمل شود. چون عالم،عالم زمان و حرکت است و در عالم زمان و مکان "
ولی خدا اراده کرده  .نمی توان ناگهان نتیجه ای را حاصل کرد البته خدا اگر بخواهد می تواند ولی آنوقت سیر زمان را باید متوقف کند

 "قرار داده است.... است که عالم سیر زمانی داشته باشد ولذا تدریج را الزمۀ سیر به کمال 

 33مقاالت و رسائل در مباحث متنوعه ص                 

  



 شور ومشورت -10

اهمیت تر می باشد. بنابر این هرچند باید همیشه متذکر باشیم که مفهوم واقعی فداکاری ترک امور کم اهمیت تر به خاطر امور با 
 روحی 2کتاب     فداکاری با درد و الم همراه است ولی در حقیقت فرح و سرور در بر دارد.

 با توجه به معنای فداکاری و با عنایت به مطالبی که خوانده شد

 ی باشد؟مصادیق این فداکاری در حیات یومیه ما چه اموری م 

 پس از شور و مشورت مطلب زیر خوانده شود.

 مصادیق فداکاری

ع مال نیز فداکاری  مفهوم فداکاری فقط فدا کردن جان نیست بلکه فدا کردن خواسته ها و هوسهای شخصی، ایثار وقت و نیرو و تبّر
تبلیغ می توانند نشانه ای از عشق و محبت محسوب می شود. به عبارت دیگر زندگی کردن بر طبق تعالیم دیانت بهائی، خدمت و 

 یک مؤمن به حضرت بهاء الله باشند. "

 23اصول دیانت بهائی ص         

 


