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 راهنمای ناظمین عزیز

 همراهان الله ابهی دوستان و
اینست که شب وروز بکوشد  ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام مبارکه "هاء" و"صیام" ،برنامه ای را که تحت عنوان "بهائی

تادرمراتب وجودترقی وصعودنماید"،تهیه گردیده است ،تقدیم میداریم با این امید که تأمل  برهدایات الهیه مارا متذکردارد که می 
قلبی بایست روزانه جهد و تالش نمائیم تا بتوانیم خودرا به صفات حق نزدیک و نزدیکتر سازیم براین اساس ضروریست که همواره با 



متذکر خودرا ارزیابی نموده و بنابر معیارها وموازین الهی مورد سنجش قراردهیم تا آنگونه که شایسته است از حیات چندروزه خود 
 ثمری روحانی برگیریم.

 می باشد؟آیا عقل و یا درقسمت شور ومشورت قصد آنست که بررسی نمائیم که بهترین  معیار ما برای سنجش اعمالمان چه چیز
آیا فرهنگ و ارزشهای متداوله در آن، معیار مناسبی در این  احساس و یا حتی وجدان می توانند معیارهای صحیحی به حساب آیند؟

 زمینه می باشد؟ 
 می فرمایند: پیشنهاد می گردد بعد از انجام مذاکرات بیان مبارک حضرت بهاء الله یکبار دیگر زیارت گردد که 

ه فی م   ب میزاَن نص  ا   ذی  َک فَس ک ثم  اجعل نَ نیة عَ لَ قابَ الل  َک فی مقام ال    ه فی ک  ک ب  ن اعمالَ ز   وَ م  َراه ث  تَ  کان 
ب حاس  و ل فی کل  حین   یوم بَ ل 

ذی لَ  ومفی یَ  َب حاَس ن ت  اَ  قبَل  َک نفَس  ه ة  شیَ َخ ن م   احد   جل  فیه ر   ر  ستق  ن یَ ال   الغافلینفیه افئدة   ب  ر  ضَط توَ  الل 
 1۵2منتخباتي از اثار حضرت بهاالله: صفحه                    

 تأییدات حق همراهتان       
 
 
 منتخباتی از آثار حضرت بهاء الله-3

 حضرت بهاءالله درکلمات مبارکه مکنونه می فرمایند:
 ". َک ساب فی نفس  لی الح  عَ  قوم  غتًة و تَ یأتیک بَ  ن  الموتال   َب حاَس ن ت  اَ  ن قبل  ک فی کل  یوم م  ب نفَس حاس  ،یا ابن الوجود" 
 
 
 رساله ملوک میفرمایند: در و
ه فی م   ب میزاَن نص  ا   ذی  َک فَس ک ثم  اجعل نَ نیة عَ لَ قابَ الل  َک فی مقام ال    ه فی ک  ک ب  ن اعمالَ ز   وَ م  َراه ث  تَ  کان 

ب حاس  و ل فی کل  حین   یوم بَ ل 
ذی لَ  ومفی یَ  َب حاَس ن ت  اَ  قبَل  َک نفَس  ه ة  شیَ َخ ن م   احد   جل  فیه ر   ر  ستق  ن یَ ال   الغافلینفیه افئدة   ب  ر  ضَط توَ  الل 

 1۵2منتخباتي از اثار حضرت بهاالله: صفحه                    
 
 

 مناجات شروع -1
ه و الل   ه 

پرتو عنایت  ،انوار تابان کن، جام آمال سرشار فرما.رستیو در نهایت صدق و راستی و د آستانندار مهربان این کسان بنده ای پروردگ
فالح و نجاح وصول  ءبه اعلی درجه اف افزون فرما تا این نفوس نفیسهی بخش و الطروز به روز ترق  ،مظهر موهبت بفرما ،بخشب

اس                     و بخشنده و بینا .     توئی مقتدر و توئی دهنده .بیابند  عبد البهاء عب 
 441مناجاتهای چاپ آلمان ص       
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 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4 
ی نمائید هر دمآرزویش چنانست که روز بروز د نهایت شما را دوست دارد ولیای یاران رحمانی این عبد بی بهتر  ر مراتب کمال ترق 

 اینست سبیل روحانیان و اینست روش .مانند شمع برافروزید ،هر جمعی در آئیده یک بگردید تا هر تر س شیرینفَ شوید و هر نَ 
ق گردداگر انسان بآن  . رحمانیان ی ،موف  از  . س باز پسینفَ بین است و حسرت در نَ نماید و اال  عاقبت خسران م   روز بروز بیشتر ترق 

 .های الطاف رب  مجیده خدا خواهم که آیات توحید گردید و نشان
 111ص 2منتخبات مکاتیب ج     

 
 
 
 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-5

 هوالله
ه    و حد  توقف ولکن باید روز بروز درین شئون ترقی نمائید. از بندگان درگاهید و جز ملکوت ابهی پناهی نخواهید ...ای نفوس مطمئن 

ی گذارد مرغ پرواز.نزول است  ،بعد از وقوف زیرا .نداشته باشید  که پرواز شما  وارمامید .مینماید تا بحد  وقوف رسد پس بنای تدن 
 نامتناهی باشد و علیکم البهاء االبهی، فضای جانفزا بی پایان و درین ،درین اوج اعلی

 عبدالبهاء عباس                            
 104ص  4مکاتیب حضرت عبدالبهاء جلد     

 
 بیاموزیممحضرحضرت عبدالبهاء  از-6

 باید برای ترقی تالش کرد فیوما  ا  یوم
نمی فهمم چرا مردم براین نکته اصرار میورزندکه احدی نمی تواند آنچه را که به آن عادت کرده است،کناربگذارد.اگرکسی کامال 

صرفا به شخصیت وعزم مصمم شود وعزم جزم نماید که آن رابرای همیشه کناربگذارد،به راحتی موفق به این کار خواهد شد.این کار 
 راسخ مبتنی است.

 139زروآتش ص        
 هر یوم باید تالش کند که ترّقي نمایدانسان 

ي نماید . ایمان او باید تزاید یابد و راسخ تر شود . صفات  " انسان باید در سبیل الهي سلوک نماید . هر یوم باید تالش کند که ترق 
هش به خداوند باید بیش از پیش گردد . شعل ۀحسن ت او باید درخشش بیشتر داشته باشد . در این صورت یومًا فیومًا  ۀاو و توج  محب 

ي , به منزل ي کند ؛ چه که توق ف در ترق  ي است . پرنده وقتي پروازشروع تدۀ ترق  مي کند باالتر و باالتر مي ورد ؛ چه که به محض آن ن 
ماند , سقوطش آغاز مي شود . هر روزه , بامدادان موقعي که برمي خیزید باید امروز را با دیروز مقایسه کنید و ببینید که از پرواز باز 

ت شما تزاید  که در چه شرایطي قرار دارید و اگر مشاهده مي کنید که ایمان شما قوي تر و قلبتان بیش از پیش به یاد خدا است و محب 
عالم به مراتب بیشتر شده , در این صورت به حمد ثناي الهي بپردازید و تزاید این سجایا را بطلبید . شما یافته و آزادي شما از این 



ع , طلب اعانت و مساعدت نمایید تا بهتر از  ل و تضر  باید براي تمام خطایایي که مرتکب شده اید به دعا و انابه بپردازید و با تبت 
ي را اد  امه دهید . "دیروز شوید و بتوانید سیر ترق 

 
 140زروآتش ص        

 به حساب کشیدن خود:
حضرت باب در کتاب خود می فرمایند که هر فردی در پایان هرروز بایدمالحظه نماید که به چه اموری مبادرت کرده است .اگراقدام 

زندگی خود بتواند این درسراسر به کاری کرده که موجب رضایت الهی بوده،بایدازخداوندشاکرباشدوبه ساحت حق دعا کند که
ل ازخداوند بخواهدتا اعمال  کارمطلوب را انجام دهد.اما اگر اقدامات وحرکات اوقابل تأیید یا صادقانه نبوده،بایددرنهایت خضوع وتبت 

 ورفتارخودرا بهبود بخشد.
 144آتش ص و زر        

 
 
 قسمتی از بدایع اآلثار-7

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
بایدترقی درکماالت باشدتا هرروزش بهتراز روزپیش باشد واال خائب وخاسر است بایدهرروزفکرکند که امروزچه "مقصداصلی انسان 

کرده،چه گفته،چه نتیجه ای ازحیات حاصل نموده،اگرنتیجه حصردرخوردن وخوابیدن است ،بدانند که این خسران است.چقدر انسان 
د .بایدخدمتی به عالم انسانی نمود،عبودیتی درآستان الهی کرد،شجری باید پست باشد که به این شئون کفایت وقناعت نمای

 نشانید،اساسی بنهاد که ثمرواثرباقی بخشد.
 28۵ص 2بدایع اآلثار ج      

 
 
 منتخباتی از بیانات مبارکه حضرت ولی محبوب امرالله-8
ای رحمانی رجااًل و نساًء باید در این ساعت َمهیب که انوار دیانت در پی افول و ارکان و قوائم آن یکی بعد از دیگری در معرض  " احب 

تهذیب ارواح و تعدیل افکار و ه ل و تدقیق قرار دهند و با عزم جزم وتصمیم راسخ باعمال و افعال خویش را مورد تأم  ،سقوط وهبوط 
ت چنین امر اعز  اعالئیحیات جام ءتزکیه ت و جامعی  ه عه پردازند و از هرتزلزل و انحطاط اخالقی که نام و شهرت و تمامی  ار د را لک 
ت تام  جلوگیری و ممانعت کنند . ،نماید  "بشد 

 62ظهورعدل الهی ص      
 بیانی دیگر می فرمایند: در و

ق نسبی نگردندامتیاه نفوس در حول خود ننمایند و راضی ب رفتارو  اخالق و سوءن  خود و د   " ...باید نظر به پستی محیط بلکه .ز و تفو 
نوز از برای کل  در وادی اعلی قرار دهند آنوقت معلوم شود که ه و نصائح قلم اوج مرتفع نمایند و نقطه نظرگاه راتعالیمه باید نظر را ب



ه است هنوز وارد نگشته ایم هسافت نکرده بسر منزل مقصود کمراحلی عدیده باقی مانده و طي  م سلوک َیم الهی  ق باخالق و ش  .  تخل 
قات معامالت و مشاغل و مقاصدمان با تمام طبجالسات و مکالمات وتا در م   سبیل نجاتیم باید بتمام قوی بکوشیم پس ما که سالکان

ی در هر دقیقه و آنی نفوس در امور جزئی و ه ر آن روح مودعه در تعالیم،کل  فعل اظهار و اعالن و اثبات کنیم و ه باحضرت بهاء الل 
ل  ثابت چنان جلوه نمائیم ه  ۀجامع ۀگردد که جز قو   که بر ک  ت ننماید و خلق جدید  هیچ امری دیگر تقلیب،روح حضرت بهاء الل  ماهی 

                 ر امرالهی فَ انه اسباب نجات و َظ اینست یگ.نکند 
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