
 یاران روحانی اهلل ابهی 

عازم حرکت به افقی جدید  "پیروان امر الهی را که  1401همانگونه که از قبل زیارت فرموده اید، بیت العدل اعظم الهی در پیام رضوان  

. نماید  می"سفینۀ امر الهی هر طوفانی را که پیش آید مقاومت  "و اشاره میفرمایند که  "سفینۀ امر الهی دانسته  "هستند ، به عنوان راکبین  "

  "و میفرمایند:".برددارد و آن را به سوی مقصدش به پیش می بادبانش را اریاح تأییدات الهیّه همچنان افراشته می"  نه ایست که این سفی

 ".عهد و میثاق حضرت بهاءاهلل است "که در همه شرایط آن را در مسیر نگاه داشته و هدایت میکند،همانا"ستارۀ قطبی این سفینۀ مقدّس

بر آنیم که ضمن مطالعه آثار مبارکه هر چه بیشتر بر اهمیت تمسک بر عهد و میثاق الهی ،تأمل نمائیم و بیندیشیم که چگونه  در این برنامه  

انحراف   این راه حیاتبخش  اندازۀ سرموئی از  به  بمانیم تا حتی  این ستاره  با وجود تمامی مشکالت، متوجه  میتوانیم در همه شرایط و 

 نجوئیم
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 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

 ".عهد و میثاق است  ،ف اولی نازلح ر والواح و ص ب ثقی که از اول ابداع در ز و   ۀبدان عرو"

 36  5بهاءاهلل شمس حقیقت                                                                                                                                                                
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 مناجات شروع-1

 هواالبهی 

ه شیار کردی، چشم بینا دادی وگوش شنوا احسان نمودی، به ملکوت خویش داللت   ای خدای مهربان، شکر تو را که بیدار نمودی و

نجات در آوردی. خدایا مرا مستقیم بدار و ثابت و راسخ کن، از  ۀ فرمودی، راهِ راست بنمودی و در سفینکردی و به سبیل خود هدایت  

أمون فرما. تویی توانا و تویی بینا و تویی شنوا. ای خدای  صون و مَ محفوظ بدار و در حِصن حَصین عهد و میثاقت مَ  ،امتحانات شدیده

جهان را گلشن نماید. تویی    ،ج محبّتت روشن باشد و فکری عطا کن که به فیضِ روحانیدلی عطا کن که مانند ز جاج به سِرا  ،مهربان

 ع ع        بخشنده و مهربان و تویی خداوند عظیم االحسان . 
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   کتاب مستطاب اقدسۀآیاتی از آیات مبارک-2

لّ الخیر ... ن فاز به قد فاز بک لق مَ مره الّذی کان مقام نفسه فی عالم االمر و الَخطلع اَمشرق وحیه و مَ  لی العباد عرفان عَ  ب اهلل  تَانّ اوّل ما کَ

 االخر ... ما دونَقبل احده  النّهما معاً ال ی .دی المقصود مر به من لَن یتّبع ما ا اَ  نبغی لکلّ نفسٍیَ  ،االعلیم بهذا المقام االسنی و االفق زت اذا ف 

وا علی  کص ا عهد اهلل فی اوامره و نَثو کَرون حدود اهلل السّبب االعظم لنظم العالم و حفظ االمم .... انّ الّذین نَوتوا بصآئر من اهلل یَانّ الّذین ا 

 .... اولئک من اهل الضّالل لدی الغنیّ المتعال  .عقابهماَ

 

 

 حضرت عبدالبهاء لوح مبارک -3

قومی بر آنند که سبب نجات، اقرار به وحدانیت الهی است و حزبی بر آنند که این کفایت ننماید بلکه    ،ستبشر به الطاف یزدانیای م 

طایفه ای بر آنند که جامعیت جمیع مراتب       ربانی و  ۀ  ید به اخالق حمید ؤ مه ای بر آنند که مرذَرحمانی و شِ  ۀم به اعمال صالح نضَم 

ثبوت و رسوخ و استقامت بر عهد   ،ن و محکم استتحتّم و متین و متیقّم و م اهل اهلل مسلّ کمال روحانی و جمال وجدانی و آنچه در نزد  

 .م است و جامع جمیع مراتبمنَنَ و پیمان و میثاق حضرت رحمانی، چه که از خصائص این ظهور اعظم و حقایق این رمز م 

 133صفحه  1پیام آسمانی جلد                                                                                                                                                         

 



 بیانات مبارکۀ حضرت عبدالبهاء  -4

 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

هر نفسی در زیر آن    .تموّجم ارجمند پرچمش در اوج اعلی متحرّک و م لَدر روایت است که در یوم قیامت لواء حمد مرتفع گردد و عَ   ..

م  لَعقود چه بود؟ آن عَ م محمود و لواء مَلَهیچ دانی که آن عَ.  حیات باقیه جوید،  آن لواء بر او افتد    ۀم درآید نجات یابد و هر کس سایلَعَ

 پس خوشا حال کسی که در آن سایه در آید.  .ایمان و پیمان ربّ کریم،  رّاء بین عهد و میثاق عظیم است و آن لواء غَم 

 

 242ص    -   5جلد    - مائده آسمانی                                                                                                                                                        

 و در بیانی دیگر میفرمایند

بدیهی است  .را احاطه نماید   عظم عالم بهائی ا مانند طوفان  اختالف   لّاوحدت عالم بهائی را جز میثاق الهی محافظه ننماید و اای  هیچ قّوه 

 و بس  عالم انسانی قوّه میثاق است که محوروحدت 
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   1979نوروز مورخ العدل اعظم یت قسمتی از پیام ب-5

های رقیب و امم متخاصم،  ها اعتالء و انحطاط یابند، هنگامی که گروه قانونی در عالم تداول یابد، موقعی که حکومتهنگامی که بی "

تراض او را بلند  هر یک به نفع خود، به نزاع مشغول شوند، مصیبت مظلومان و محرومان قلب هر بهائی حقیقی را محزون سازد و فریاد اع

بگو ای  "عدالتی را برانگیزد. زیرا این زمان امتحان است که کالم حضرت بهاءاهلل را به خاطر آرد که،  کند یا خشم علیه مرتکبین بی 

وقوا  رج ل شما ظاهر و به این بیان ناطق گردد ذ فوق رأس و تحت اَ،  د فرا رسید؛ یومی که بالیا و محنغافلین، قسم به خداوند یوم موعو

 1"بمَا اکتسبَت أیدیکم.

ای برای درگیر  حال، زمانی است که هر یک از آحاد مؤمنین به حضرت بهاءاهلل باید به میثاق الهی متمسّک باشد، در مقابل هر وسوسه

فقط آن است که  نازعات عالم مقاومت نماید، و به خاطر داشته باشد که حامل امانتی گرانبها، یعنی پیام الهی است؛ پیامی کهشدن در م 

عالج و درمان نماید. ما حامالن    ،عدالتی را از عالم محو و نابود سازد و امراضی را که هیکل و روح انسان بدان مبتال گشتهتواند بی می

است و  دهیم کار خدا  کالم الهی در این یوم هستیم و هر قدر افق نزدیک تیره و تار باشد، باید با علم به این که کاری که انجام می 

ترین آمال ما  ترین رؤیاهای ما و فراتر از عالیوالدتی را برای عالم به ارمغان خواهد آورد که جالل و شکوهش متألألتر از درخشان 

 )ترجمه( "خواهد بود، با مسرّت پیش برویم.

 

 166نقل ترجمه بیان مبارک از ظهور عدل الهی، ص(1)

 

 



 العدل اعظم الهی از قانون اساسی بیت قسمتی -6

 

طلع امر و منشأ عدل و رافع صلح اعظم و بانی نظم بدیع در انجمن بنی آدم و  حضرت بهاءاللّه مصدر وحی الهی در این دور افخم و مَ

ملکوت اهلل را  منبع الهام و واضع اساس مدنیّت الهیّه در عالم و مؤلّف قلوب و م حیی امم و داور کردگار و شارع امر پروردگار، استقرار 

نبعثه از  م ۀ  عیّن و مؤسسأتش را ایجاد فرمود و برای آنکه قوای قدسیّو حدود و احکامش را نازل و اصولش را م   ، اعالن  ،براسیط غَدر بَ

ابعاً در  یان یابد، اساس متینی را بنیاد نهاد که قوّۀ دافعه اش متترَ یان و جَرَهمچنان سَ ،ای صحیح و در جهت مقصودرظهور اعظمش از مج 

آئین نازنینش ر  بینش بوده و باعث ترّقی و تقدّم جهانگیامر م   ۀدورۀ میثاق و دور والیت امر نیّر آفاق، ضامن اصالت و کافل وحدت اصلیّ

واسطۀ اجرائات بیت العدل اعظم استقرار بخشد و بیت العدل اعظم  ه مقاصد جانفزایش را ب ،میثاق ۀگردیده است و حال همان قوّۀ عظیم

رۀ الهیّه که از مصدر شریعۀ ربّانیّه  ست مقصد اعالیش آنکه قدرت و سیطَء  ه یکی از دو وصّی حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاک

برّی و مصون  ب م ل و استمرار یابد و وحدت جامعۀ پیروانش محفوظ گردد و تعالیمش از تصرّف و انحراف و تصلُّسلس تَ  ،جاری گشته

 ماند.)ترجمه( 

 

 اهمیت عهد و میثاق الهی -7

زیرا وحدت و اصالت نفس امراهلل را محافظت نماید و آن را از فساد افرادی مصون دارد   "محور وحدت عالم انسان است"عهد و میثاق  

عالوه عهد  این نفوس در ادوار گذشته سبب انشقاق ادیان بوده اند .به    که فهم خویش را یگانه مالک اعتقاد صحیح تعالیم الهی شمارند.

عهد و پیمان جمال ابهی را قبول نماید حضرت بهاءاهلل   ی و میثاق الهی مستند و متکّی به نصوص قاطعۀ حضرت بهاءاهلل است لهذا اگر نفس

 را قبول کرده و اگر رد نماید، حضرت بهاءاهلل را انکار کرده است

 1982ژانویۀ    33ترجمه قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی مورخ      

 

 عهد و میثاق بهائی چیست؟ -8

پردازد: ظهور مظهر ظهور جدید و جانشینی مرکز منصوص بعد از درگذشت حضرتش نیست. بلکه به روابط می ۀ  عهد و میثاق صرفاً دربار

تشکیالتشان. عهد و میثاق پیوند  و بین افراد و    میان آحاد مومنین،   بین فرد و امر مبارک،   بین فرد و مظهر ظهور،  رابطهء بین خدا و فرد،

  .کندروابط تعریف می  د عشق و محبت را در هر یک از این وظیفه و نیز پیون

حرکت از عرفان به ایقان و از اطاعت به تسلیم محض مستلزم انضباط روحانی است. عاشق باوفا در کمال سرور و انبساط به آنچه که  

ه  رف مطلع هذا البیان انّ حمن و عَالر ّ  رفَد عَجَ ان الذی وَ"  فرمایند،د. حضرت بهاءاهلل تأیید می اقبال نمای ،احکام الهی بر او توصیه نموده  

بخش  گردد؛ از آب حیاتعاشق باوفا در فیوضات حاصله از نماز و روزه مستغرق می   "هام الثبات األحکام بین األنام.ستقبل بعینیه السّیَ

شود؛ از تنبلی و تفریحات ناالیقه اجتناب نماید؛ و در سبیل خدمت  ر اشتیاق به تبلیغ مشتعل می نوشد؛ به نا های عمیق میکالم الهی جرعه 



کم  شیّاشراقکم افضل من عَ  اجعلوا"  حضرت بهاءاهلل است که،  اهتزاز و انبساط یابد. عاشق باوفا ناظر به این بیان  ،برای رفاه جمیع نوع بشر

 ".دکم أحسن من أمسکمغو 

همواره در صفوف    کند،به نحوی سیستماتیک فعالیت می .ماندباوفا در امتحانات در کمال اطمینان و بردباری ثابت می جامعهء نفوس  

   .مظفریت نهایی اعتماد تام و اعتقاد راسخ دارد ۀ  به وعد   حتی وقتی که قوای مخالف از داخل و خارج مهاجم هستند،  رود،منظم پیش می
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 شور و مشورت -9

 فرمایند :  می 1401در پیام رضوان بیت العدل اعظم  

 

هر چقدر مجهودات دوستان در ترویج کالم الهی افزایش یابد نیروهای بازدارنده که دیر یا زود از جهات مختلف با آن مواجه خواهند  

پس دوستان باید فکر و روح خود را در مقابل امتحاناتی که مطمئنّاً پیش خواهد آمد تقویت نمایند     شد نیز قوّت بیشتری خواهد یافت.

البتّه پیروان حضرت بهاءاهلل به خوبی آگاهند که سفینۀ امر     شان گردد.ارچگی مجهوداتپتحانات موجب اختالل در یکاین امتا مبادا  

الهی هر طوفانی را که پیش آید مقاومت نماید و در مراحل متوالی سفرش نامالیمات و تالطمات بسیاری را پشت سر گذاشته و اکنون  

الهیّه همچنان افراشته می    است.جدید    عازم حرکت به سوی افقی  دارد و آن را به سوی مقصدش به پیش  بادبانش را اریاح تأییدات 

امید آنکه     که آن را در مسیر محقّق و مطمئنّ خود راهنماست.  ستارۀ قطبی این سفینۀ مقدّس، عهد و میثاق حضرت بهاءاهلل است    .بردمی

 همۀ راکبینش مشمول عنایات جنود آسمانی گردند.

 

 بمانیم؟ی مسیرمان راهنما قطبی به عنوان  شرایط متوجه این ستاره ۀ گونه میتوانیم در همبا توجه به هدایت بیت العدل اعظم الهی چ


