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 مناجات شروع-1

 هواالبهی

ه ب کن تا به وصایا و نصائحت قيام نمائيم و به نفحات خلق و خویت ی پاک یزدان قّوت و قدرتی عنایت فرما و عون و عنایتی مبذولا 
احيای عالم و امم پردازیم  به موجی از امواج بحر اعظمت جهان ایجاد پر ازلئالی حکمت گردد و به فيضی از بحر رحمتت فضای امکان 

سبب اعالء کلمه امر تو است قيام نمائيم   ه ثبوت و رسوخی ببخش تا بر آنچهگردد پای استقامتی عنایت فرما و قوّ  رشک روضه جنان
 ع ع.  و بر هدایت من علی االرض بایستيم

 71مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص     

 

 

 لوح مبارک-3

 ُهو الّله
مقصود از  و نفس مبارک موعوددر کتاب مقّدس برّب الجنود تعبير گشته یعنی جنود آسمانیای حواریون بهاءالّله روحی لکم الفداء 

این نفوس اشّعه شمس  اندمنسلخ و منقلب بنفوس ملکوتی و مالئکه آسمانی گشته کّلی از عالم بشرّیتبجنود آسمانی نفوسی هستند که 
حه حيات بر آفاق ميدمند از صفات بشرّیت و عالم طبيعت نجات صوری در دست و نف حقيقتند که آفاق را روشن مينمایند و هر یک

ملّو از مملّو از مسيح شدند این نفوس نيز م خالق الهی گردندو منجذب بنفحات رحمانی شوند مانند حواریون مسيح کهایافته متخّلق ب
این  .گردد که عالم بشرّیت را حکمی نماند نهاجزاء و ارکان آایعنی محّبت بهاءالّله چنان مستولی بر اعضاء و  حضرت بهاءالّله گردند

عنوّیه و نداء بملکوت الهی کند جميع قوای م اگر نفسی از این نفوس توّجه بجهتی نماید .و فاتح شرق و غرب نفوس جنود الهی هستند
ر آفاق را از که بسپاه عالم زند لشبيند یک سوار و ظهير او گردد ابواب را مفتوح یابد و قالع و حصون را مهدوم و تأیيدات رّبانّيه معين

نماید اینست جنود الهی هر نفسی از احّبای بهاءالّله باین مقام  یمين و یساردرشکند و صفوف عالم را خرق کند و هجوم بر قلب آفاق
يد و اکليل جليل بپس بجان و دل بکوشيد تا باینمقام بلند اعلی رسيد بر سریرسلطنت ابدّیه جلوس یا رسد حکم حواری بهاءالّله یابد

سانيد تا قلب بر ملکوتی بر سرنهيد که دّرهای دراریش بر قرون و اعصار بتابد ای یاران مهربان هّمت را بلند کنيد و پرواز را باوج آسمان
يعت زائل م طبظلمات عال بکّلی بهاءالّله روز بروز روشنتر شود جانها هر دم حيات تازه یابد نوار شمس حقيقت یعنی حضرتامبارکتان ب

الهی خبر گيرید مالحظه نمائيد که حضرت  مّصور گردید و از اینجهان بکّلی بيخبر شوید و از جهان گردد تا نور مجّسم شوید روح
 ر کرده استو چه موهبتی ميّس  شما گشوده است و چه مقام بلند اعلی مقّدر نموده است بهاءالّله چه ابوابی از برای

 27ص  3مکاتيب ج             

 



 حضرت عبدالبهاء مجموعه نصوص مبارکه-4

و روح منجذب و فکر مستریح و عزم و اراده شدید و هّمت بلندو در محّبت الّله شعله افروخته  باید نّيت خالص باشد و قلب مستغنی
نقص دیگران  ميتواندنگردد چگونه   هي  ثمری ندارد نفسی تا خود کاملدر صخره تأثير نماید و ااّل  باشد اگر چنين گردد نفس طاهرش

نشر  باری ای احّبای الهی بکوشيد تا ترویج دین الّله و منقطع الی الّله نشود چگونه ميتواند دیگران را منقطع کند را زائل نماید تا خود
 1  بجميع وسائل نمائيد تعاليم الهی

       
 

قان آسمانی حال باید شما ده... دهد بوحی الهی نازل ترویج گردد و تعاليمی که در کتب مقّدسه باید انسان سبب نورانّيت عالم انسانی
عصار اآسمانی فيض و برکتش نامحدود و در ممّر قرون و  بيفشانيد هر تخمی برکتش محدود است ولکن تخم تعاليم گردید و تخم پاک

 ت آسمانیقليلی بودند ولی چنان برکنفوس مؤمن ثابت معدود  خرمنها تشکيل کند در اسالف مالحظه نمائيد که در اّیام مسيح مّتصل
دهد صد دانه ب ه هفت خوشه برآرد و هر خوشهدر قرآن ميفرماید که یک حبّ  انجيل درآمدند نازل شد در سنين معدوده جّم عظيمی بظّل 

تی شد حال کهدایت ممل صد دانه گردد و خداوند اگربخواهد مضاعف ميفرماید چه بسيار واقع که نفس مبارکی سببتیعنی یک دانه هف
ا یابد و ذّره حکم قطره حکم دری نباید نمائيم بلکه نظر بعنایت و فيوضات الهّيه در این اّیام نمائيم که نظر باستعداد و قابلّيت خویش

   2  جوید آفتاب
       

بارک احاطه عنایات جمال مملکوت الله تأیيد فرماید و الطاف و  یقين بدانيد که هر نفسی اليوم به نشر نفحات الله قيام نماید جنود
نائس ها و جزائر و محافل و کبيافزائيد و در این ممالک و پایتخت بعد هزار مرتبه بر هّمتاید ولی منکند.... تا حال بسيار هّمت نموده

 3  موّفقّيت بيشتر گردد ،به ملکوت ابهی کنيد. دائره هّمت باید وسيع گردد، هر چه وسيعتر شود نداء

 35صين صحصن ح       
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به  از سویی دیگر ،بيت العدل اعظم الهی بشارت ميدهدی ما را به ورود به نقشه ای جدید از سلسله نقشه های یاز سوعبارت فوق 
مشروع عظيم اشاره دارد وهر یک از ما را موظف می سازد تا "با تالشی خارق العاده"به انجام وظایف خطير خوددر روحانی بودن این 

این برهه حساس از تاریخ بشری، مشغول گردیم.در ماهها و روزهای اخير بارها و بارها بشارت آغاز نقشه ای جدید را شنيده ایم که 
از سوی مرجعی بی مثيل یعنی بيت العدل اعظم الهی به همراهی با این حرکت  جاری است و"شروع شکوهمندش" مقارن با ایام رضوان 

جمعی دعوت شده ایم .باور داریم که در طی این مسير"هر لحظه مغتنم و گرانبهاست" وشاید دیگر فرصتی نيست برای اینکه آرام 
مثيل الهی متصل سازد وقدمی هرچند ناچيز در نيل  جریان بی گيریم ویا سکون اختيارکنيم.هر یک از ما وظيفه دارد که خود را به این

به اهداف روحانی پيش رو بردارد .ما در این راه تنها نيستيم و به خود واگذاشته نمی شویم چرا که خطاب به ماميفرمایند:"در ادعيۀ 
اید بارگاه عظمت اب بزرگوارش شفاعت نم خود به نيابت از طرف شما،با تضرع و ابتهال از بانی آن نقشه مسئلت خواهيم نمود که در

 تا ماداميکه نفوس همچنان نيازمند مائدۀ آسمانی می باشند شما عزیزان را در خدماتتان هدایت فرماید."

حال شایسته است با دلگرمی و اطمينان نسبت به نزول تأیيدات الهيه پای در راه نهيم وفداکاریهای پيشينيان را سرلوحه اقدامات خویش 
"ایم" و استفاده از هر توانایی و مهارت خدادادی در پيشبرد نقشۀ ملکوتی به و" از هي  کوششی در به کار بردن تمام آنچه آموختهسازیم 

 :زیرا که می دانيم  ضروری بعدی مضایقه ننما"یيم" سوی مرحلۀ

 ای در بسط نقشۀ ملکوتی حضرت عبدالبهاءساله است و در خاتمۀ آن، مرحلۀ تازههای پنجاین نقشه آخرین نقشه از سلسله نقشه "
 "  گشوده خواهد شد که مقّرر است جامعۀ اسم اعظم را به سوی قرن سّوم دور بهائی سوق دهد.

 طر بسپاریم که می فرمایند:ا ت روحبخش ساحت رفيع را به خواین جمال

 گسترده آینده سفيد طومار محبوب دوستان شما مقابل در اکنون اید.شما حکایت توسعۀ نقشۀ ملکوتی را در طومار قرن اّولش نگاشته "
انی و دالوری برای بهبود عالم انس از خودگذشتگی با توأم ماندگار و نوین اقدامات شرح تان،روحانی احفاد و اوالد و شما آن بر که است

 ".را رقم خواهيد زد

هایی که باید صرف تهّيه و تدارک وسایلی جّدی و اميد آنکه دوستان الهی در هر کشوری اهّمّيت این چند سال آینده را ارج نهند، سال "
 خود سهم همم مسئولّيت این از حمایت در تا سازدمی قادر را فرد هر کنونی نقشۀ وسيع ميدان  منسجم برای ایفای وظایفی واالتر شود.

 در ادامه برای تأمل بيشتر بر مطالب ذیل متمرکز ميگردیم    "اچيز ادا نماید.ن قدر هر را

 .سازدمی الزامی را عمل ميدان به ورود فورّیت جهان باراسف شرایط  .الف

 احبای ایران در صف اول خادمين امرالله در نقشه های بيت العدل اعظم الهی بوده و هستند. ب"

 این نقشه آمادگی های الزمه را کسب نمایيم ؟ چگونه برای ادای سهم خود در ج:



 سازدبار جهان فورّیت ورود به ميدان عمل را الزامی میشرایط اسف :6

 بيت العدل اعظم الهی می فرمایند: 2016در پيام رضوان 

خور توّجه است که در بحبوحۀ در چقدر  خورد.در جهان امروز متأّسفانه عالیم اشاعۀ روزافزون یک بيماری وخيِم روح و روان به چشم می
و  آورند شما با متانتتابانه از اميدی واهی به اميد واهی دیگری روی میبرند و بیزمانی که مردم جهان در غياب عالجی واقعی رنج می

جنجال عقاید  ه در ميانک است تأّمل شایان  سازد.نمایيد که قلوب را با کالم ابدی الهی مرتبط میای را تهّيه و تلطيف میجّدّیت وسيله
ت و گاه وحدگيری است، تمرکز شما در جذب نفوس به ساختن جوامعی است که پناهجزمی و منافع متضاّد که در همه جا در حال اوج

 که باشد رورتض این یادآور کند، نااميد ابدا   را شما آنکه بدون جهان، هایخصومت و تعصّبات که است شایسته پس  باشد.یگانگی می
 توانيد به آنان عطا نمایيد.بخشی نياز دارند که تنها شما میبا چه فورّیتی نفوِس اطراف شما به مرهم شفا

 می فرمایند: 2015دسامبر  29در پيام  و

نجام اگذارند که به خوبی آگاهند که نيل به آن امری است بس دشوار؛ این مشتاقان در حالی این هدف را با عالم بهائی در ميان می "
 باريبتمص شرایط به توّجه با اّما  شماری را در پی خواهد داشت.های بیآن مستلزم جهدی شایان و تالشی فراوان خواهد بود و فداکاری

 آن فداکار يروانپ از توانيمنمی وجدانا   است مبتال جدید محنتی به روز هر بهاءالله حضرت تعاليم اکسير از محرومّيت با که بشری عالم
 سالهصد اتزحم وّهاج تاج عنوان به که باشد آن شایستۀ عزیز احّبای جّدّیت انشاءالله  تر از این داشته باشيم.ای کمضرت خواستهح

 بخشزینت دبای و بوده تصّورناپذیر حال به تا که ایسابقهبی هایخودگذشتگی از با العادهفوق اقدامات برای را صحنه و گردد منظور
 تکوین گردد آماده نماید. عصر دوم قرن
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الحمد لله که احّبای عزیز مهد امر الله در طّی بيش از صد و هفتاد سال گذشته سهمی بسزا در انتشار امر الهی و پيشبرد مدنّيت رّبانی 
های تعليم های مؤمنين اّولّيه گرفته تا تشکيل منّظم اّولين کالسفشانیقيام و اسفار تاریخی طلعات حروف حّی و جان از  اند.داشته

گامی در تأسيس مدارس نوین برای دختران و پسران تا بذل مساعی مستمّر در راه اشاعۀ دانش و جوانان در عالم بهائی؛ از پيش
های علمی، ک تعّصبات تا ترویج برادری و یگانگی؛ از پيشبرد هنر و موسيقی تا اقدامات وسيع در زمينهزدایی؛ از جّدّیت در راه ترخرافات

های مؤّثر برای تربيت روحانی فرزندان و تحکيم خانواده تا تالش برای برقراری تساوی اقتصادی، اجتماعی و عمرانی؛ از اجرای برنامه
ی و صداقت به عنوان شالودۀ کّلّيۀ صفات انسانی تا تقویت بينشی عميق برای دیدن رفاه و گویکامل زنان و مردان؛ از تأکيد بر حقيقت

سعادت فردی در رفاه و سعادت عمومی؛ از اعتقاد به رعایت اصول اخالقی در جميع شئون تا تمّسک به مشورت در امور و توسعۀ 
اط المللی برای استقرار وحدت و یگانگی در اقصی نقاخلی و بينای پویا؛ از حرکت خيل مهاجرین دفرهنگ یادگيری در جهت بنای جامعه

اری با دیگر های مفيد اجتماعی تا همکگيری فرایض روحانی انفرادی توّسط آحاد احّبا در این اّیام پرآالم؛ از مشارکت در گفتمانعالم تا پی
آنکه اعضای جامعۀ اسم اعظم در آن سرزمين همگی گواهی است صادق بر  -پيشه برای خدمت به وطن مألوف شهروندان عدالت

مقّدس از بدو طلوع شمس حقيقت در نهایت فداکاری و تحت هر شرایطی همواره در راه سقایت شجرۀ امر الهی و استقرار تمّدنی ماّدی 
 و معنوی در صّف اّول خادمين امر الله بوده و هستند.

 بيت العدل اعظم الهی 1394بهمن  15ورخ پيام م      
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 خطاب به بهائيان جهان می فرمایند:2015ژانویه  2بيت العدل اعظم الهی در پيام 

ائت شد و در کنفرانس قر سالۀ آینده در پيام این جمع خطاب به مشاورین مندرج است، پيامی که در روز افتتاحّيۀتمهيدات نقشۀ پنج"
 " .همان روز به کّلّيۀ محافل مّلی نيز ابالغ گردید

 خطاب به احبای کشور مقدس ایران می فرمایند: 94بهمن  15ودر پيام 

چنين ای در ارض اقدس و همهای مشاورین قاّرهاین جمع خطاب به کنفرانس هيئت 2015دسامبر  29انشاءالله با مطالعۀ پيام موّرخ "
 اید و همانندخطاب به بهائيان عالم تصویری روشن از پيشرفت امر مبارک در سراسر جهان کسب نموده 2016ژانویه  2پيام موّرخ 

سال آینده ای پنج بههای گرانسالۀ کنونی و طليعۀ فرصتۀ پنجآميز نقشخواهران و برادران روحانی خود در پهنۀ گيتی از تکميل موّفقّيت
  ."مسرورید

دسامبر بيت العدل  29اولين گام برای ورود به نقشه و فعاليتهای آن مطالعه دقيق و سریع پيام  گفت با توجه به مطالب فوق می توان
این مهم اقدام نمایند و با مطالعه مفادآن راه را با سهولت اعظم الهی می باشد لذا فرصت مغتنمی است که عزیزان در گروههای خود به 

 بيشتر طی نمایند

 

 

 

 

 

 مناجات خاتمه--12

م ایم مشتاقان تو تشنه چشمه توئيم و دردمند درمان توئيم در ره تو قدم نهادیپروردگارا جمعی هستيم بندگان تو و فقيران تو دور افتاده
یم تا نفوس فریاد اهدنا الصراط المستقيم برآرند و دیده بمشاهده انوار روشن نماینداز ظلمات و مقصد و آرزوئی جز نشر نفحات تو ندار

نصيبان نصيب برند و محرومان محرم راز شوند پروردگارا بعين عنایت نظر نما طائف حول سراج هدایت گردند بی جهالت برهند و
 .خشيمهای روشن در این اقاليم بنور هدایت بدرّفق گردیم و مانند ستارهتأیيدی آسمانی فرما نفثات روح القدس مبذول دار تا بخدمت مو

 توئی مقتدر و توانا و توئی عالم و بينا
 39ص  3مکاتيب ج        



 یاران و همراهان روحانی

ه توجه به آن نيل کتبریک به مناسبت آغاز نقشه پنجساله بيت العدل اعظم الهی ذیال نکاتی را عرض با تقدیم تحيات امنع ابهی و با 
 به اهداف برنامه را ميسر می سازد تقدیم می گردد:

 .مادگيهای الزم را کسب نمائيدر جمع برنامه را مطالعه نموده و آلطفا قبل از حضور د-1

 .عزیزان را به تأمل در مفاد برنامه تشویق نمائيد-2

 .سازد تأکيد نمائيدبر روی مطالب مهم و اساسی که همراهی با نقشه جدید را ميسر می -3

هماهنگيهای الزم را برای تخصيص زمانی مناسب به آن ده؛به صورت جمعی تأکيد نمو 2015دسامبر  29به اهميت مطالعه پيام -4
 .انجام دهيد

 .به یاد داشته باشيد که نقش شما در همراه شدن احباء در نقشه پيش رو اساسی است 5

 .زیارت نمائيد در اجرای نقشه پنجساله بيت العدل اعظم احبای الهیمناجات خاتمه را به نيت موفقيت جميع -6

 تأیيد و توفيقات الهی همراه اقدامتان       

  

 


