
 یاران روحانی 
 با تقدیم تحیات امنع ابهی و با امید به موفقیت در خدمات

در برنامه قبل به بررسی این مطلب پرداختیم که " چگونه میتوانیم با رعایت اصل روحانی عدم مداخله در 
هدایات سیاست ، برای همدلی و همراهی در کنار هموطنانمان باشیم" در این برنامه سعی نمودیم با عنایت به 

 شایستهبا اقدامات و خدماتی و بتوانیم مسئوالنه  را بهتر بشناسیم با این امید که بیت العدل اعظم الهی، این راهها
 در کنار هموطنانمان قرار گیریم. ایشان را به آیندۀ پرشکوه این سرزمین مقدس امیدوار سازیم، در مسیر همدلی 

 ر این سالها آموخته ایم، با ایشان در میان گذاریم .و روش مواجهۀ جامعۀ بهائی با ظلم را که د
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 شروع مناجات-1
نموده .بر عبادت رحم فرما و .توئی آن کریمی که عفوت عالم را احاطه الهی الهی اولیای خود را حفظ فرما 

تأیید نما بر اعمال و اخالق و اقوالی که الیق ایام  تو است. به یک کلمۀ علیا بحر بخششت موّاج و به یک اشراق 
درت از جَیب نیّر امر آفتاب جود و غُفران ظاهر و هویدا. همه، بندگان تواند و به امید کرمت زنده اند.دست 

 قدرت برآر و این نفوس در گل مانده را نجات ده. توئی مالک اراده و سلطان جود. ال اله الّا انت العزیز و الوهّاب 
 ۳۵۸ادعیه حضرت محبوب ص                                                                                                                                                                

 
 
 مناجات دوم-2

  هوالله                                                                                                    
ظلومت را د عنایتت افکن و حزب منون از ملکوت ابهایت نظری به حال این پروردگان یَفوق و حَای موالی شَ

رض تسکین و تخفیف ده عین هدایت مَن عَلَی االَرقتت بنشان و به ماءِ مَرقت و حُآتش فُ .قوت و شهرتی ده
س استوار و مرتفع شعوف کن و بنیان مجید امرت را در آن اقلیم مقدّدوستان را به بشارتی جدید مَۀ قلوب پژمرد

آشفتگان رویت  .اضطراب را به آسایش دل و جان تبدیل دهد قدرتت رفع کن و وحشت و فرما هر مشکلی را به یَ
  هف حراست و حمایت محفوظ دار.ستمند را در کَرا به تحقّق آمال تسلیت بخش و این آوارگان مُ

  بندۀ آستانش شوقی                                                                                                                                                                      
 39امرالله، صفحه مجموعه مناجات حضرت ولی                                                                                                                           

 
  اللهءحضرت بهالوح مبارک -3

  بنامِ گويای دانا                                                                                            
 

حقّ دعوت مينمايد . و مقصود از اين ظهور ه حيان بوان و اَ مظلوم عالم ، جميع امم را در کلّ اَ  يا عبد اللّه
هد امن و لف حجاب اشراق نمايد تا جميع اهل عالم در مَ حاب ظلم مرتفع شود و آفتاب عدل از خَسَ   ،آنکه

سراج باشيد از برای عالم ظلمانی ، و به مثابه نور باشيد از  ۀمنزله ای دوستان، ب  ستريح شوند .امان ساکن و مُ
 برای تاريکی .

 
 108دریای دانش ص  -حضرت بهاءالله                                                                                                                                                   



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء -4
   هوالله                                                                                                   

زیرا آیت وفا بود و رایت  .فرح و سرور حصول یافت ،از مضامین  نامه شما... رسید  ای خادم صادق عالم انسانی؛ 
بلکه  خدمت به ایرانیان. اما ایران ویران است، مشقت بسیار باید تحمل نمود،ثبوت و استقامت بر محبت و نیت 

انشاءالله اصالحی در حال ایران جلوه نماید. خدمات شما اآلن مثل بذری است که دهقان در کشتزار افشاند، 
یان فوراً انبات ممکن نه لهذا دهقان باید پر حوصله باشد، مالل نیارد، به کار خود پردازد البته روزی آید خرمن عَ

سیسات حضرت أت  یدات الهی البته حصول یابد.تأیجه بخشد و ت خالص که داری البته نتییقین بدان که نیّ  آید.
تدریج آن بذری که ه سرعت نتائج نبخشید، به روح القدس بود به د بؤیّمسیح روحی له الفدا با وجود آنکه م

سیس ملکوت الله در این جهان که از هر طرف آشوب و فتنه برپاست کار أافشاند روئید و نشو و نما کرد. حال ت
ت فوق العاده و صبر و تحمل باید ...باید نظر به استعداد و قابلیت خود ننماییم، باید نظر نیست. البته همّآسانی 

درختی تن آور و بارور   ،ت دهقانالملکوت کنیم که دانه را فیض باران و همّ  ربّ ۀییدات عظیمأبه ت
می طلبم تا با قلبی پاک و جانی پر بشارت من خواه حاضر باشم، خواه غائب ، با توام و موفقیت تو را   نماید....

  موفق به خدمت ملکوت الله گردی...
 373، ص 3مکاتیب   عبدالبهاء عباس."                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 برای نجات ایران قوۀ الهی الزم است-5
فرماید که جسد متالشی شده را دید که "جز به مدد غیبی و قوّۀ الهی امیدی نمانده. در قرآن حکایتی بیان می

شود که اگر این جسم متالشی شده چگونه می :نفصل گشته. گفتها از هم مُبه کلّی پاشیده شده و استخوان
ها به هم پیوند شد، گوشت و پوست گرفت و جان و توانی تمام یافت. آنگاه بغتةً دید استخوانجان یابد. ناگاه ،

 به قدرت الهیّه پی برد و دید و دانست "کیف یُحیِی العظام و هیَ رمیم."
مقصد، جسد متالشی شده مثل ایران است که اگر مدد غیبی و قوّۀ الهی یابد تأیید و عون ملکوتی جوید؛ 

قۀ متنوّعه و نفوس مختلفۀ متضادّه به قوّۀ معنویّه مجتمع گردند و بر آنچه سبب حیات و عزّت ابدیّه احزاب متفرّ
است متّحد و متّفق گردند. حال ما باید در ترقّی زراعی و صناعی و تجاری ایران بکوشیم؛ ولو استقالل رفته 

ترقّی در آن هست. اگر بهائیان به آنچه رود و چون به تحسین اخالق ملّت پردازیم، هر قسمی باشد ایران نمی
نان و روضۀ گذرد که منتها آمال جلوه نماید و مملکت ایران غبطۀ جَ مأمورند قیام و عمل نمایند، مدّتی نمی

 رضوان شود." 
 ۱۰۵، ص۲اآلثار، جبدایع                                                                                                                                                                                  

  
 

 آنچه بر دوش جوانان است-6 
 حضرت ولی امرالله میفرمایند:

جوانان بهایی باید با دوستان غیر بهایی خود همدردی نمایند ، نه آن که تسلیم امواج حوادث دنیا شوند . آنان 
سسات کهنه ای که مدتها قابل احترام ؤسیس دنیای نوئی را ، آنان اضمحالل مأتخریب دنیا را می بینند و ما ت

تجربه می کنند و ما طلوع عصری جدید را با روابط جدید اجتماعی و قوانین محکم مشاهده می نمائیم  ،بودند
ت حالی که ما با اطمینان به احیاء روحانی بشریّ همه چیز بیهوده به نظر می رسد در  . از دیدگاه ماده گرای ایشان

، به آینده امیدواریم و بنیان آن را تأسیس خواهیم کرد .....باید با ایشان همدردی نمائیم ، نه اینکه از آنان پیروی 
ی رسیدن کنیم . ما باید با ارتقاء به مرحله اخالقی و روحانی باالتر حیات ، برای ایشان نمونه گردیم و آنان را برا

تشویق نمائیم . جوانان باید بیانات حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء را در این باره مطالعه ، به این سطح 
نموده و جداً بدان عمل نمایند ، اگر می خواهید به تعالیم مبارک صداقت داشته باشند و آنان را درجهان 

  مستقرنمایند.
 ۲۱۴۰انوار هدایت شماره                                                                                                                                                                                  

 



 آنچه باید بهائیان انجام دهند-7
و به نوع بشر و وطن خویش خدمت نماییم الحقیقه به موجب احکام و تعالیم الهیّه سالک و عامل شویم اگر فی

  عاقبت حقیقت معلوم و مکشوف گردد و خود آن نفوس آگاه شوند و اقبال نمایند.

معذلک مگذارید گمان کنند که بهائیان تعلّق به وطن خویش ندارند. بلکه به راستی بدانند و یقین نمایند که 
کوشند احیای ایران عزیز و تعزیز ایرانیان به وسائل حقیقی می تر درتر و از همه ثابتاز همه بیشتر و از همه مخلص

 و مطمئنّند که ایران عاقبت عزیز و توانا خواهد شد بلکه به فرمودۀ حضرت عبدالبهاء

ترین حکومات خواهد گشت و ایران معمورترین بُقاع دولت وطنی جمال مبارک در جمیع بسیط زمین محترم» 
  «"عالم خواهد شد.

 167-166، ص1926-1922توقیعات مبارکه،                                                                                                                                            
 
 

 نیل به تغییر پایدار  -8

 میفرمایند: خطاب به بهاییان ایاالت متحده ۲۰۲۰جوالی  ۲۲اعظم الهی در پیام مورخ  بیت العدل

برای آنان که تغییر پایدار آرزو دارند مثال حضرتش هادی راه است: حکیم و خردمند در روش، نافذ در بیان، 
خالی از تبعیض در معاشرت با دیگران، همدرد مظلومان، با شهامت در کردار، ثابت و راسخ در عمل، تزلزل 

ات، و خلل ناپذیر در ایجاد عدل و انصاف. حضرتش به همۀ کسانی که او را مَثَل اعالی ناپذیر در برابر امتحان
هر نفسی خدمت باین وحدت »است. « وحدت عالم انسانی مؤیّد»خود قرار میدهند اطمینان بخشیده که 

 «نماید البتّه موفّق و مؤیّد گردد.

 

 

 

 



 در پیشبرد منافع عموم باشند شهروندانی مفید و فعالبهائیان همواره سعی مینمایند -9
مشاهدۀ موارد بی عدالتی و اندوه عمیق بسیاری از نفوس البته بر هر وجدان بیدار سنگینی مینماید و قلب هر  

مینمایید که آیا  سؤال. انگیزد برمی را همدلی احساس طبیعتاً و میکند سفٴناظر منصفی را آکنده از حزن و تا
بهائیان ایران در کنار هموطنانشان که خواهان عدالت و برابری هستند قرار دارند. بهائیان در هر نقطه از جهان 
همواره دوش به دوش و در کنار هم میهنان خویش در تحکیم الفت و یگانگی و برقراری صلح و عدالت 

شهروندانی مفید و فعال در پیشبرد منافع عموم باشند.  اجتماعی کوشا بوده و به جان و دل سعی نموده اند تا
آنچه که بهائیان ایران در صد و هفتاد سال گذشته برای پیشرفت موطن جمال مبارک و مملکت خویش، به 
رغم محدودیتها، تبعیضات و بیعدالتی های بیشمار و بی امانی که روزانه تحمل نموده اند با عشق و فداکاری به 

بوده اند، اعم از بسط و گسترش فعالیتهای جامعه سازی، اقدامات اجتماعی، و مشارکت  انجام آن عامل
 در گفتمانهای عمومی، در راستای نیل به این مقاصد متعالی بوده است .  سازنده
بیت العدل اعظم خطاب به دانشجویان بهائی که از تحصیالت دانشگاهی در ایران  2007سپتامبر  9در پیام 

توصیف واقعیتی که تاریخ به کرات به آن شهادت داده یاد آوری شده است که هیچ عاملی نمیتواند محرومند در 
خرد ،مانع پیشرفت عقیده ای گردد که وقت و زمان آن فرا رسیده است. وقت آزادی عقیده، توافق علم و دین 

ل مختلف و در حقیقت عصر وَدُآزادی زنان، دوری و بیزاری از هر نوع تعصب، احترام متقابل افراد و  ،و ایمان
وحدت و اتحاد تمامی نوع بشر فرا رسیده است. آمال و آرزوهای عمیق مردم ایران البته با مستلزمات و مقتضیات 

                 این اصول تحول انگیز جهانی حضرت بهاءالله مطابقت دارد . 
 2022اکتبر  10مورخ قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چون مشعلی فروزان نور امید و شفقت برافشانید.-10
 بیت العدل اعظم الهی میفرمایند:

 خواهران و برادران روحانی،
حوادث اخیر در آن سرزمین مقدّس، منویّات قلبیّۀ خود را به پیروان حضرت با حزن و اندوه فراوان از وقوع 

نماییم. سالمت و امان شما عزیزان از دیرزمان مشغلۀ ذهنی این مستمندان بوده و اکنون نگرانی بهاءالله ابراز می
آنکه اغلب آنان در  ها نفر زنان و مردان شریف دیگر ایران نیز بر آن اضافه گردیده است، خاصّهامنیّت میلیون

باشند. مالحظه فرمایید که با چه عنفوان جوانی بوده مشتاق شکوفایی استعدادهای وسیع و نهفتۀ خود می
یافته و پنهان، بر بهائیان و دیگر شهروندان آن ها برافتاد! مظالمی که طیّ سالیان دراز از طرق سازمانسرعتی پرده

های ایران در مقابل انظار جهانیان نمایان گشته است. اطمینان خیابانهای اخیر در کشور وارد آمده در هفته
داریم که شما عزیزان در این ایّام نیز به آن اصل اساسی آیین بهائی که هر نوع فعّالیّت سیاسی حزبی را بر مؤمنین 

توانید کند با خلوص کامل تمسّک خواهید جست. البتّه در عین حال نمیو مؤسّسات خود شدیداً منع می
اعتنا باشید. استقامت در مقابل مشقّات و وطنان عزیزتان است بیگیر همنسبت به مشکالتی که گریبان

های متمادی شما را به خوبی آماده ساخته است که در حلقۀ خویشاوندان، شمار در طول سالتضییقات بی
مشعلی فروزان نور امید و شفقت  دوستان، آشنایان و همسایگان چون نمادی از ثبوت قد برافرازید و چون

دارید و بر این باور استوار مانید که سرانجام تان زنده نگاه برافشانید. اطمینان به آیندۀ درخشان ایران را در قلوب
طلبی مردم سبب خواهی و انصافنور معرفت و دانایی غمام تیرۀ جهل و نادانی را زائل خواهد ساخت، عدالت

تهمت و افترا رهایی یابند، و محبّت و وداد بر نفرت و عناد چیره خواهد گشت. بهائیان خواهد شد که از چنگ 
گران های سرکوباند که واکنش صحیح در مقابل ظلم نه قبول خواستهایران با سلوک و منش خود نشان داده

کا به قدرتی درونی که توانند با اتّاست و نه پیروی از خوی و روش آنان. نفوسی که گرفتار جور و ستم هستند می
شود، ورای ظلم دارد و موجب تداوم رفتار منطقی و اخالقی میروح انسان را از آسیب کینه و نفرت محفوظ می

 و عدوان بنگرند و بر آن فائق آیند.
 

 ۱۳۸۸تیر  ۲  از پیام بیت العدل اعظم                                                                                                                                                         
 

 

 



  الهی رسالت بهائیان در کشور مقدس ایران از خالل هدایات بیت العدل اعظم-11

گردید  گرمی هر سرخوردهمیهنان خود را امیدوار کنید، سبب دلای محبوبان، در حین این اتّفاقات قلوب هم"
گردید خوار هر درمانده، درمان درد دیگران سوز واقعی همگان شوید و غم، دلخستهو موجد اطمینان هر دل

دارند طلب غفران پروردگار برای آنان که ظلم روا میو درد خود را بدین ترتیب التیام بخشید، نزد حضرت 
 "نمایید.شان از زنگ تعصّب و جهل دعا و استغاثه کنید، و برای زدوده شدن قلوب

 1401شهریور  1یام پ                        

نسل در این ایام که یأس و ترس، عالمیان را از شش جهت احاطه نموده و سبب قطع امید بخصوص در بین "
جوان گشته، الحمد لله شما عزیزان مظهر دلگرمی و اطمینان برای اهل امکانید و در حلقۀ هموطنان و اطرافیان 
خود چون چراغی تابان، آیت مهر و الفتید و در هر جمعی نماد تحمل و حسن نیت، با الهام از تعالیم جمال قدم 

خویش را یاری میدهید تا به بینشی فراسوی  ندر گفتمانهای سازندۀ اجتماعی مشارکت مینمایید و هموطنا
مشکالت کنونی نائل آیند، به پرورش قابلیت و استعدادهای الزم برای پیشبرد مادی و معنوی اجتماع خود 
بپردازند، و با اطمینان و امیدواری در ساختن جامعه ای پویا و مترقی گام بردارند.البته ادای چنین رسالتی ممکن 

محبت الله و ایمان راسخ به تحقق نوایای الهی در خصوص آیندۀ درخشان ایران و ایرانیان. نیست مگر به قوۀ 
شمع ضعیف را بادی خاموش نماید ولی شعلۀ عشق و ایمانی را که در قلوب آن عزیزان مشتعل است تندباد 

 تضییقات، سبب اشتعال بیشتر گردد و نور و حرارت شدیدتر. 
 ۹۷آبان  2پیام مورخ                                                                                                                                                                                           

ن گردد و علم صلح آرزوی اهل بها به فرموده حضرت عبدالبها آن است که "...ایران سبب حیات جاودان جها"
عمومی و امان و روحانیت محضه در قطب امکان برافرازد ...." این بینش روحانی است که به شما نیرو می 

مشقات و تضییقاتی که پیوسته بر شما وارد می شود همچنان مشتاق خدمت به این آب و ۀ بخشد تا به رغم هم
ناظر باشید با اطمینان کامل به آینده بنگرید   یه الهیهحکمتهای بالغه و وعود حتم  به  خاک بمانید پس کماکان

و همچون گذشته زندگی خود را وقف خدمت به نوع انسان نمایید به انجام وظایف روحانی فردی خود قائم 
های اجتماعی و امور باشید ، گفتمان های هدفمند خود را در فضاهای موجود با جدیت دنبال کنید در فعالیت

    حد امکان مشارکت نمایید . عام المنفعه تا

 1390اردیبهشت  24                                                                                                                                                                                           



 هر جامعه ای منوط به خدمات خالصانۀ اعضایش می باشدپیشرفت روحانی و اجتماعی  -12
ای که رفاه شادی و سرور حقیقی از حاالت روح انسانی است. زندگی مملو از شادی، عشق و آرامش در جامعه

ترین سرور فردی ترین و پایدارو امنیت بر آن حاکم است، میل قلبی و نیز حق هر انسانی است. دستیابی به متعالی
پذیر است که سعی کنیم در هماهنگی با ماهیت روح انسانی زندگی کنیم و نیز برای و رفاه جمعی زمانی امکان

 ….بهبود شرایط محیط اطرافمان با جدیت تالش نماییم
تواند از پیشرفت روحانی و اجتماعی برخوردار گردد. هیچ اجتماعی بدون خدمات خالصانۀ اعضایش نمی

عدالتی و خشونت بر آنها حاکم است، زمانی که آگاهانه و با گر در جوامعی زندگی کنیم که فقر و بیحتی ا
کنیم، از یک سو امید و روحیۀ خدمت خالصانه برای پیشرفت خود و بهبود شرایط محیط اطرافمان تالش می

مان معنا که هم به زندگی شویمگردد و از سوی دیگر از حس قویِ هدفمندی سرشار مینشاط به جامعه باز می
 آورد.و جهت می بخشد و هم منبعی دائمی از سرور حقیقی برایمان به ارمغان می

 
 سایت بهائیان ایراندر وب« ای پویازندگی شاد و پرمفهوم در جامعه"                                                                                       

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 


