
 یاران روحانی
 با تقدیم تحیات امنع ابهی و با آرزوی توفیق در خدمت به عالم انسانی

کالم  ه اند." این   آمد بوجود  عدم  از  اّتحاد و الفت و  اصالح برای از  عباد  "  :میفرمایند در بیان مبارکی  بهاءاهلل حضرت
از سوی دیگر حیات ما در این کرۀ خاکی را با  از سویی به علت خلقت هر یک از ما در عالم وجود اشاره دارد و  مبارک  

میسازد همراه  عظیم  عل  .رسالتی  مبارکه  آثار  در  تأمل  و  العدل  تدقیق  بیت  هدایات  بررسی  الخصوص  الهی  ی  اعظم 
گوناگونی که هر کدام  اقدامات  میتواند هر یک از ما را در تحقق رسالت روحانیمان در طول حیات راهنمائی نموده وبا  

 سازد  آشنامیتواند به نوعی به  اصالح عالم انسانی کمک نماید 
 سیر اصالح عالم انسانیست، در م خدمتی ، امید آنکه تأمل در این حقیقت که رسالت روحانیمان در طول حیات

 انگیزه ای بسیار قوی برای اقدامات پیش رویمان باشد 
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 شروع مناجات-1
 

ء  ُهو الّسامع الُمجیب تعلم یا الهی بأّنی ما أَردُت ِفی الُملک إاّل اصالَح العالم و تهذیَب نفوس ااُلمم َلَعّل َتنَخمد ناُرالبغضا
بتربیتک و االّتحاد  نور  اُ اَ   رّب   أی.  حکمتک  بماء تدبیرک و سطع  تأُمُرُهم  مراء  ّید  علی ما  القبول  و علمائها علی  األرض 

بین. أی  ک الواضح المستقیم و امرک الاّلئح المُ م بفضلک و عّرفهم سبیلَ ّلمُهم یا الهی ما أَردَت لهُ بجودک و عنایتک و عَ 
 ری.و الث  م فی اآلخرة و األولی إّنک أنت موَلی الوری و رّب العرش هُ ر ألولیائک من قلمک األعلی ما ینفعَ درّب ق  

                                                                                                                                                                     
 اذکار و ادعیۀ حضرت بهاءاهلل                                                                                                

  

ای ندارم جز آن که دنیا را  مضمون: اوست شنوندۀ اجابت کننده. تو میدانی ای خدای من که در این عالم هیچ اراده
را پاکیزه سازم تا که شاید آتش دشمنی به آب تدبیرت فرو نشیند و نور اّتحاد به تربیت  اصالح نمایم و نفوس مردمان  

ُامرا و علما امر    ءو حکمتت بتابد. ای پروردگار من، به جود و عنایت خویش،  روی زمین را به قبول آنچه که به آنها 
ارادمی  را که به فضل خویش برایشان  ای به آنها بیاموز و راه واضح  ه کردهفرمایی تأیید فرما و ای خدای من آنچه 

مستقیمت و امر روشن آشکارت را به آنها بشناسان. ای پروردگار من، برای دوستانت از قلم اعالیت آنچه را که در این  
 .  عالم و عالم بعد آنها را سود رساند مقّدر فرما. تویی موالی بندگان و پروردگار زمین و آسمان

 

 حضرت بهااهلل ۀ بیانات مبارک -2
این ظهور  " که  باشد مردود چه  آن هرچه  مقبول و محبوب و دون  لدی اهلل  باشد  عالم است هرچه  نفع  آنچه سبب 

 (1) ."محض نجات و اصالح و اتحاد و اتفاق و راحت اهل عالم بوده 
 در بیانی دیگر میفرمایند: 

و  " که سبب ظهور محبت  آنچه  به  نماییم  را وصیت می  عالم است. شهر یک  مُ أاصالح  و  انسان حکمت  و  رو  ن  ت 
ئید فرماید تا  أبه از َاقوی جنود عاَلم محسوب. از حق می طلبیم دوستان را تشَفقت و امانت و دیانت است. اخالق طیّ 

وّفَقهم و ُیقّرَبهم  یُ   م ووّیَدهُ سئُل اهلَل َان یُ ر سازند. نَ نوّ به مفاتیح اخالق، ابواب قلوب را بگشایند و به نور اتفاق آفاق را مُ 
ه هو المقتدُر القدیر و باالجابِة  ِمن َلُدنه. انّ   ماِء العطاء رحمًة من عنده و َبَرکةً َل علیهم ِمن َس االحوال و ُینز    الیه فی کلّ 

 (2")دیر. جَ 
 و نیز میفرمایند:

اّتفاق و اّتحاد و رفع کدورات مابين بگو يا حزب اهلل، جهد نمائيد و قدر و مقام خود را بدانيد و بشناسيد. چندی به  "
توّجه نمائيد. عنقريب اشراقات انوار آفتاب   ،مشغول گرديد و به کمال روح و ريحان در تطهير افئده و قلوب عباد غافل

بر عالميان ظاهر و هويدا گردد. در صدد تهذيب امم و اصالح عالم باشيد. هّمت را بزرگ نمائيد و به اسم حّق بر    ،عدل 
قيام کنيد و در خيرات سبقت گيريد. عمل کّل عنداهلل واضح و مشهود و اجرش در خزائن  غروُ های مَ نهال   تربيت سه 

 (3.")اعلی در اين حين نازل شده و ظاهر گشتهطلبيم کّل را مؤّيد فرمايد بر آنچه که از قلمعصمت محفوظ. از حّق می



 و در بیان دیگر میفرمایند:
فُ الزال قلم مالک قدم به   او جاری و هنگامی کتاب مُ ذکر دوستان مشغول و متحّرک. گاهی  از  او رات رحمت  از  بين 
واعظ کافيه و نصايح نافعه ناطق. حّق شاهد و  تمّکن و به مَ طيب اّول دنيا. الزال بر منبر تمکين مُ نازل. اوست يکتا و خَ 

امر فرمود. مقصود   الم قيام نمود و بما ارادهُ تر ننموده و حفظ ننموده. امام وجوه اهل ع خلق گواه که آنی خود را َس 
اصالح عالم و راحت امم بوده. اين اصالح و راحت ظاهر نشود مگر به اّتحاد و اّتفاق و آن حاصل نشود مگر به نصايح  

ُس  و  برافروزد  محّبت  نار  ذکرش  فرمايد.  منّور  اّتفاق  نور  به  را  آفاق  بيانش  اعلی.  حُ بُ قلم  و  مانعه  حائلجُ حات  را  بات  ه 
  را از افالک بگذراند و بال بسته را بگشايد و قّوت رفته را باز آرد.، عالم خاک بسوزد. يک عمل پاک 

 142،ص2ايات الهي،ج (۲)              ۲۰۴صفحه  ۳(امر و خلق جلد 1)

 ژوئن  ۱۵شهر النور  ۱( آیات الهی ج 4)                                 اکتبر      ۲۱شهر العلم  ۲( آیات الهی ج 3)

 

 

 ءحضرت عبدالبهابیان مبارک -3
 
عِ " بها جز  اهل  افق عالم اشراق نموده،  اعلی  از  آفتاب حقیقت که  به  عالم و تهذیب امم مقصودی قسم  مار و اصالح 

صفا   و  صدق  به  ناس  جمیع  با  ندارند،  و  باطنبودهنداشته  و  باطن  عین  ظاهرشان  امر   ،اند،  حقیقت  ظاهر.  نفس 
 قال. مَ  این گواه   اعمال  نفس هویدا،  و  ظاهر   پوشیده و پنهان نه امام وجوه

 ۴۴مقاله شخصی سیاح ص                                                                                                           
 
 
 
 
 
 آیا استراتژی بهائیان برای اصالح عالم فقط جامعه سازی است؟ --5

عالم بهائی، با توجه به پیچیدگی هایی که در واقعیت اجتماعی وجود دارد، و همچنین با توجه به پیچیدگی های الزم  
است. به هیچ  برای اصالح عالم، اقدامات خودش را در مقاطع زمانی مختلف به سمت پیچیدگی بیشتر هدایت کرده  

وجه نمی توان گفت که بهائیان معتقدند که با اقدامات جامعه سازی از طریق فعالیت های اساسی، تمامی اقدامات  
صورت گرفتن است. این برداشتی ساده و تقلیل گرایانه از واقعیت اجتماعی و ملزومات   در حالِ   ، الزم برای اصالح عالم

 اصالح عالم است. 

می کند؛   از حقیقت فوق، اقدامات جامعه سازی را تنها بخشی از اقدامات الزم و ضروری تلقی  جامعه بهائی با آگاهی 
اقداماتی که منابع انسانی کافی را برای مشارکت در سایر میادین فعالیت آماده می کند. فعالیت های جامعه سازی،  



عالم است.   اقدامات عالم بهائی در سراسر  تنها موتور محرکۀ اصلی سایر  اقدامات، تولید منابع انسانی نه  هدف این 
است،   مطالعاتی(  و حلقه های  نوجوانان  گروههای  اطفال،  کالسهای  دعا،  )جلسات  اساسی  فعالیت های  انجام  برای 
بلکه سعی در تولید منابع انسانی کارا، متخصص، متعهد و با بینش و َمنشی صحیح می کند که بتوانند در سایر عرصه  

یادگیر  برای  های  را  آنها  در  مشارکت  بهائی  عالم  که  میادین خدمت  یا  یادگیری  های  عرصه  سایر  کنند.  مشارکت  ی 
اصالح وضعیت عالم، در مقطع فعلی، الزم می داند شامل فعالیتهای معطوف به اقدام اجتماعی و همچنین فعالیت 

 های مشارکت در گفتمان های رایج و سازنده اجتماع می شود.

 

 2021دسامبر  30ام بیت العدل اعظم الهی مورخ قسمتی از پی-4
 تحّقق که  تعالیمی  و اصول ه اند"  آمد بوجود  عدم از اّتحاد و الفت و  اصالح برای  از عباد که" میفرمایند هلل  بهاءا  حضرت

 پیگیری آگاهانه را جمعی مقصد این  که اجتماعی ساختن .است یافته نزول عزّ  اعلی قلم از میسازد عملی را مقصد این
 کسانی همۀ از بهاءاهلل حضرت  پیروان و است آینده در بسیاری  نسلهای  وظیفۀ بلکه کنونی نسل وظیفۀ فقط نه کند،
 ایجاد چگونگی یادگیرِی  معنای  به اجتماعی چنین کردن بنا .میکنند استقبال  میکوشند کنارشان  در  راه این در که

 طرز یادگیرِی  معنای به است؛ ماّدی  و روحانی پیشرفت نحوۀ یادگیرِی  معنای به است؛ برونگرا و پویا فّعال، جوامعی
 آشنا همه برای طبیعتاً  فّعالّیت میادین  این  .میباشد پیشرفت آن مسیر بر تأثیرگذار که  است گفتمانهایی در  مشارکت

 حال  عین  در ولی میباشد خود مخصوص  الزامات و ویژگیها  با و متمایز  دیگری از  کدام هر  نظر، نقطه یک از  .است
 مجهودات این .اجتماع بهبود جهت در نیروها  آن هدایت و انسانند روح در نهفته نیروهای کردن بیدار ُطرق همگی
 این  .ه اند فرمود توصیف بهائی آیین اجتماع سازی   نیروی  را  آن ولی امراهلل حضرت که  است قوایی بروز   وسیلۀ  توأماً 
 ارائۀ یادگیرِی  حال  در که نیز  بهائی جامعۀ یک نوشکفتۀ  شهای تال  در حّتی بهاءاهلل حضرت مبارک امر  مكنونۀ قّوۀ

 جهانِی  اجتماعِ  آن با کنونی فاصلۀ هرچند و  .است نمایان  خوبی به است الهی کالم ترویج و انسانی عالم به خدمت
 مبارکش تعالیم کارگیری  به برای که  جوامعی بسیارند  ولی است  زیاد بسیار هنوز  بهاءاهلل  حضرت آثار در  شده توصیف

 یوم این عظمت به وقوف با که نفوسی حال  به خوشا .هستند یادگیری  مشغول  صمیمانه ، خود اجتماعی واقعّیت در
 ... .میکنند تالش جّدانهمُ  الهی تعالیم اساس بر  اجتماعی ایجاد درراه همواره ،خود اقدامات اهّمّیت به و مبارک
 قابلّیتی این اصل،  در  رد.دا اجتماعی گفتمانهای در مشارکت قابلیت با  نزدیک ارتباطی ،اجتماع اقدام به  اشتغال قابلّیت
 از برگرفته که  میدهد ارائه   دیدگاهی و میگذارد اثر افراد زندگی بر  که مطلبی به  راجع  گفتگو یک در مشارکت  برای  است
 بستن کار به فرصت  روزانه ازنفوس  بسیاری که است مهارتی قابلّیت این ترتیب بدین .است بهائی تجربّیات و اصول 
 مییابد پرورش آموزشی سسۀ مؤ دردوره های شرکت با که مهارتی حرفه ها، یا تحصیالت با رابطه  در  مثالً  دارند را آن
 در اّما .میکند ایفا عمده ای نقش خارجی روابط  امور ملی دفاتر  و بهائی جهانی جامعۀ  کار  برای رسمیتر،  صورتی به  و

 بیشتر  هنگامی آن به احتیاج که است قابلّیتی این  مردمی، سطح در بهائی آیین اجتماع سازِی  نیروی بروز با ارتباط
 نسبت آگاهی افزایش موجب تحکیم، و ترویج فّعالّیتهای  طریق از  جمعّیت یک با نزدیک تماس  که میشود  احساس 

تعداد شرکت  ازدیاد با .گردد آنها بر  آمدن فایق به آن ساکنین نیزاشتیاق و ناحیه یک در موجود اجتماعی مشکالت به
 راجع را خود وزین دیدگاه متّحد، جمعی مقام در نیز  بهائی جامعۀ که است  الزم جامعه سازی، فّعالّیتهای در کنندگان



 ارائه است تعامل در آنها با جامعه که است نفوسی روح و فکر  بر  گران  باری  که مسائلی و اجتماعی پیشرفت موانع به
 ید.نما
 
 

 طرح روحی  -6

میتوان گفت که طرح روحی یکی از مهمترین، به روزترین، علمی ترین و اخالقی و انسانی ترین طرح های توسعه  
اجتماعی در جهان است که توسط جامعه جهانی بهائی و با هدایت و راهنمایی مرتب و روشمند بیت العدل اعظم  

افراد   تمام  به  تجربیات جهانی  گذاشتن مستمر  اختیار  در  با  و  در حال  الهی  دنیا  تمام کشورهای  در  و جوامع محلی 
هدف این طرح بین المللی که محدود به هیچ ملیت و نژاد و دینی نیست، آموزش کودکان و    انجام و تجربه است.

نوجوانان و جوانان در جهت ورود به میدان عمل در ارتباط با رفع مشکالت اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و  
نقش هر فرد در جهت جامعه سازی و آموزش تفکر خالقانه و یادگیری تفکر سیستماتیک برای حل  بطور کلی ایفای  

مشکالت اجتماعی در این جهان گسترده و پیوسته به هم است. به عبارت ساده تر هدف این طرح این است که تمام  
گی و اخالقی بتوانند نقش مثبت زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهن ۀ خود در هم  ۀانسانها در ساختن و اصالح جامع

باشد. بشر  نوع  کل  به  خدمت  مقصدشان  و  هدف  و  نمایند  ایفا  ای  سازنده  و   روزافزون  فساد  با  امروز  دنیای و 
سیستماتیک و مشکالتی بسیار پیچیده و متنوع روبروست و اگر انسانها نیاموزند که باید برای اصالح آن قدم مثبتی  

 اجتماعی خواهیم بود.   ۀبردارند در آینده ای نه چندان دور گرفتار بالیا و نابسامانیهای گسترد

آن هم در دنیایی که اغلب دولتها خود گرفتار زد و    بپردازند  مشکالت  حل  به  دولتها  فقط  که  بمانند  منتظر   افراد  اینکه 
اجتماعی و اصالح عالم  ۀ  بند و فساد و مافیا هستند، تفکری ساده اندیشانه است و تنها راه برای رفع معضالت پیچید

روحیات   با  کودکی  همان  از  کودکان  که  است  روحیاین  و  متعالی  تفکرات  و  کسب    ۀاخالقی  و  بشر  نوع  به  خدمت 
خدمات اجتماعی از سطوح ساده تا پیچیده تر پرورش یابند و افرادی دارای خلوص نیت و خادم نوع ۀ  زمین  درمهارت  

  در   و   نماید  تضمین  گوناگون  مفاسد  برابر  در  را   اجتماع  آیندۀ  میتواند  روشی  چنین  بشر و صادق و امین تربیت شوند.
منصوب گردد با تفکر خدمت به رفاه و حفظ حقوق  ی  ا  وظیفه  و  خدمت  به  نصبیمَ   هر  در  کسی  هر  آینده،  در  نتیجه 

کلیه ی انسانها در نهایت صداقت و بلندِی همت و خلوص نیت به کار و تالش مشغول گردد و اجازه ندهد که منافع  
دنیوی خود و یا افراد دارای فساد، سرنوشت جوامع مختلف بشری را چنانچه امروز میبینیم مورد تجاوز و ستم قرار 

ل ساختاری جامعه در جهت مثبت است که مانند انقالبات مقطعی  درست ترین و ریشه ای ترین نوع تحوّ دهد. این  
  در  بهائی  عۀخوشبختانه جام   حاصل و اساسی است.زود بازده ولی نه چندان ثمربخش نیست بلکه بلند مدت اما پر 

 ده است. کر  کسب  محلی جوامع و کشورها  تمام در  را خوبی بسیار موفقیتهای زمینه این
                                                                                                                                                                                                                          

 کانال اندیشه                                                        
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دارد، اهمّيت  انسانی  عالم  کردن  زنده  برای  تبليغ  به  اگرچه  فرايندی  از  تنها بخشی  نفسه  بزرگتر است.  اّما فی  مراتب 
 بر آگاهی فقير و غنی،   يدی از واقعيت،و با یافتن ابعاد جد   شود،حيی عالم انسانی وارد ميادين مختلف خدمت می مُ 

کند که استعدادهای مکنون خود را توسعه بخشند و  کمک می  آنها  به  افزايد،می   سواد و دانشمندبی  مظلوم و ظالم،
نوشتن مقاالت و کتب سودمند که مسائل را    سازد که نظم جديد اجتماعی را بنا کنند. به اين ترتيب،آنها را قادر می

شارکت در  و م  اجتماعی و اقتصادی،  ۀهای توسعوارد شدن در فعاليت   های بالقّوه عرضه نمايد،حلروشن سازد و راه
هايی برای احياء عالم انسانی است.  جميع آنها راه  هايی برای تأثير گذاشتن بر رهبران انديشه با مفاهيم بهائی،طرح 

نيز از همين شأن و مقام برخوردار    و القاء تعاليم حضرت بهاءاهلل در آنها،  مشارکت در مساعی ارزشمند خارج از جامعه،
خدمتی عظيم   "که اين بنفسه و فی نفسه،  يند که بهائیان بايد اطمينان داشته باشند،افرممی  اعظم  العدلبيت   است.

های امری نمايند به خدمت به امر الهی است و نبايد آنها فکر کنند که تنها در صورتی که خود را مستقيمًا وقف طرح 
 اند." امر پرداخته

ديدگاه، اين  بهائی    با  مبارکه  آثار  در  که  زندگی  خداوند، اهداف  عبادت  و  عرفان  ــ  شده  صفات   توصيف  به  اّتصاف 
بخش  روحانی، عنوان  به  ــ  عالم  اصالح  همو  به  کّل  يک  از  مُ هايی  است.  مشاهده  قابل  انسانی پيوسته  عالم  حيی 

سازند و  مؤّثر  مبّلغی  از  نظام  جامعه  ۀعبارت  ساختن  متحّول  و  ديگران  کردن  بيدار  جهت  در  بالوقفه  که  است  ای 
 کند. اعی فّعاليت می اجتم
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بهائی این است كه خداوند برای هر فرد تقدیر منحصر بفردی رقم زده است، تقدیری    آئینیكی از اعتقادات محوری  
بردن   كار  به  با  به خصوص،  آشكار می شود.  را  زندگی خود  از فرصت های  استفاده  و  آزاد  انتخاب های  بر طبق  كه 

ترقّ  برای  راههای اخالقی، فرصت های الزم  آزادانه در  انتخاب  یا  اراده  الهِی  فراهم  ی روحموهبت  می شوند.       انی 
 حضرت بهاءاهلل تأكید می فرمایند:»جمیع آنچه در وجود نهفته است، تنها به واسطۀ ارادۀ خود شما ظاهر می شود«.

امبران آسمانی كه پیش از ایشان آمده اند، در پی  سایر   و  محمد  مسیح،  بودا،  ابراهیم،  حضرت  مانند  نیز   بهاءاهلل  حضرت 
ق نهفته در وجود انسانی بودند. این بیان الهی به ما اطمینان می دهد که  قابلیت های اخالقی و خاّل پی بیدار ساختن  

جایگاهی عالی رتبه برایمان رقم خورده که باید برای رسیدن به آن تالش کنیم: ایشان می فرمایند كه انسان ها بدان  
   کمال »اّتحاد و اّتفاق« در کنار هم زندگی کنند. عّلت از عدم به وجود آمدند که به »اصالح عالم« پردازند و در 

 یشه اند کانال  از                                                                                                                      
 

 به نظر شما هر کدام از ما به دعوت حضرت بهاءاهلل برای اصالح عالم چه پاسخی میتوانیم بدهیم؟ 
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  حول  در  و  مجتمع  مبارک  بیت  بیرونی  در  همه  مجاورین  و  مسافرین آن روز عصر همه در حضور مبارک مشّرف بودیم.

  دارید؟  کاری  آیا  پرسیدند  او  از  مبارک  هیکل .ایستاد  و  کرد  تمّنایی  و  شد  مشّرف  آقا  صالح   . بودیم  جمع  میثاق  طلعت
 تکّلم   فصیح  آقا  صالح   رأفت و عنایت ما النهایه فرمودند بگو.  با  مبارک  هیکل   .دیدم  خوابی  قبل  شب  قربان  کرد  عرض
  صحرای   بین  ّراری جَ   قشون  که  دیدم  خواب  قبل  شب  گفت...  میفرمودند  جواب  ملکوتی  لحنی  با  مبارک  هیکل  و  میکرد
ردم جز قشون  میک  نگاه   هرچه   و  بودم   ایستاده  بلندی  باالی   در    .نیست  مرور  و  عبور   راه   ابداً   که  اند   زده   چادر   عّکا   و  حیفا

و عسکر هیچ چیز نبود و همه وسائل حرب در اختیار آنها بود و تدارکات بسیار بسیار مفّصل دیده بودند و من تعّجب 
  قلب   در  مرتفعی  بزرگ  بسیار  سراپردۀ   داشتم که کدام دولت با کدام دولت جنگ دارد که این همه عساکر آمده اند.

  زیبایی   سفید  اسب   هیکل مبارک من را احضار فرمودید و اسب خواستید.   . بود  اردو  رئیس  محلّ   که  بود  سپاه  این
 من    .اند  آمده  ما  نصرت  برای  جنود  این   .برویم  اردو  رئیس  مالقات  به  بیا  فرمودید  و  شدید  سوار  افندی   .کردم  حاضر 
شرایط احترام به جای    و  میکردند  تعظیم  نظامیها  و  میکردند  تعارف  قراولها   .میگذشتم  چادرها  باالی  از  و  بودم  پیاده

میاوردند و من تعّجب میکردم که این سپاه عظیم از کجا افندی را میشناسند و کدام دولت با دولت دیگر جنگ دارد 
 که این همه قشون فراهم شده است. 

ر د  طال  بزرگ  ندیل مَ   و  هقب     .بود  مرتفع  اردو  قلب  در  که  رسیدیم  بزرگ   سراپردۀ  نزدیک   من در پشت سر مبارک بودم.
بود. نصب  آن    آن  به  رو  خشوع  و  خضوع   نهایت  با  و  کردید  عنایت  من   به  را  اسب   و  شدید  پیاده  اسب  از   باالی 

  نتوانستم  او  قیافۀ  در   که  است  جالس  شخصی  سراپرده  آن  در  دیدم   .آمدم  مبارک  سر   پشت  در   من   .میرفتید  سراپرده
یک  داشت   جّذاب  خیلی  چشمان   و  بود   سیاه  مبارکش  محاسن   .شوم  خیره به  یک  را  مبارک  نشانی های جمال   و 

   .شدید  مشغول   قشون  رئیس  ثنای  و  شکر  به  و  بوسیدید  را  زمین شدید  وارد  وقتی  مبارک  یکله  کرد   اشاره  بعد   میداد.
  نصب  چادر   آن   های   پرده   به   بزرگی  های  ریطهخَ   و   ها  نقشه   .فرمودند  دتفق    بسیار  و  گرفتند  آغوش   در  را  شما  ایشان
حاربه را توضیح  ؛ مالحظه می فرمودید و مشورت میکردند؛ طریق مُ گذاشتند  افندی  اختیار  در   را   آنها  تمام   و  بود  شده

 . شدم بیدار خواب از حال این  در  .میدادند توضیح  بیشتر  اوقات  از بعضی  میدادند و وظیفۀ افراد را معّین میکردند.
  لسان  بعد   صالح آقای باوفا تعریف میکرد و اشک از چشمان مبارک جاری بود و سایر احّباء نیز بی اختیار شده بودند.

  مانده   خاطر   به  مبارک  بیانات  مضمون  از  آنچه ]  فرمودند  او   به   .ناطق  احلی  بیانات  این  به[  عبدالبهاء  حضرت]  عظمت
   .کبریا  درگاه  مقّرب  حدّ   چه  تا  و  سعادتمندی  چه  که  تو   حال   به  خوشا   .تو  تابناک  ضمیر   و  پاک  قلب  به  خوشا[: "است
  عالم  در  آنچه   جمال قدم مشغولی و به عبودیت بندگان اسم اعظم مألوف.   آستان  خدمت  به  محض  خلوص  با  زیرا

  اقدس   جمال   تأییدات  و  است  وهارُ تَ   ملَ   جنود  است  آمده  ما  کمک  به  که  قشون  این   .است  صادقه  رؤیای  دیدی  خواب
عالم    صاحب  و  اعظم  اسم  بهاءاهلل  حضرت  کردی  زیارت  رؤیا  عالم  در  تو  که  آن  و  است  امر   صاحب  قشون  صاحب  و  ابهی

است و آن خریطه ها و نقشه ها که به دیوار چادر نصب بوده، خریطۀ اصالح عالم است که در اختیار ما قرار داده اند  
   سراپردۀ یگانگی و وحدت عالم انسانی است که به دست جمال مبارک مرتفع شده است." ، و آن سراپرده
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 مناجات خاتمه-12

 هواهلل 

خداوندا مهربانا کريما رحيما، ما بندگاِن آستان توئيم و جميع در ظّل وحدانّيت تو، آفتاِب رحمتت بر ُکّل ُمشِرق و َابِر  
ُکّل می  ُکّل، جميع را مح ِعنايتت بر  ُکّل است و َفضلت رازِق  الطافت شامِل  ُکّل را بهبارد،  نظِر َمکُرَمت افظه فرمائی و 

ها را ُسرور ابدی  ها را روشن کن، دل منظور داری. ای پروردگار، الطاف بی پايان شامل کن، نوِر هدايت برافروز، چشم
ُکّل را    بخش، نفوس را روِح تازه ده و حياِت َاَبدّيه احسان فرما، ابواِب عرفان بگشا، نوِر ايمان تابان نما، در ظّل عنايتت

مّتحد کن و جميع را مّتفق فرما تا جميِع انواِر يک شمس شوند، امواِج يک دريا گردند، َاثماِر يک شجر شوند، از يک  
 چشمه نوشند، از يک نسيم به اهتزاز آيند، از يک انوار اقتباس نمايند. توئی دهنده و بخشنده و توانا. 
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