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 یاران روحانی اهلل ابهی

دارد به بررسی مفهوم دالوری و شجاعت در عصر حاضر"تقدیم میگردد قصد برنامه ای که با عنوان "
امید آنکه هر یک  حقیقی شجاعت پرداخته و هر یک از ما را به تفکردراین خصوص دعوت نماید.

از ما با تأمل در آثار مبارکه  بتوانیم بیش از پیش خود را برای ارائۀ خدمات شجاعانه به عالم 
 جانتان خوش باد        انسانی مهیا سازیم.



 مناجات شروع-1

 عالی شاُنُه العظمة و االقتدار ُهواهلل ت

َفنی . ُطوبی ِلعبٍد ُتعاِمُل َمَعُه بالَفضِل وَویٌل ِلَمن ُتعاِمُلُه  َعنی و َعدُلک َخوَّ الهی الهی فضُلک َشجَّ
بالعدل . ای رب َانا اّلذی َهَربُث ِمن عدِلک الی َفضِلک و ِمن َسَخِطَک  الی َعفِوک . اسئُلک بقدرِتک 

مِتک و الطاِفَک ِبَان ُتَنّوَر العاَلَم بنور َمعرفِتَک. فی ُکلِّ شٍئ آثاُر ُصنعک و اسراُر و ُسلطاِنک و َعَظ 
ک انَت  ُقدرتک و انواُر عرفاِنک . انت اّلذی اظهرَت کلُّ شئ و َتَجّلیَت َعلیه بُجوِدَک . انَّ

 الَجواد ُالَکریم 

 90ص   66مجموعه آثار قلم اعلی شماره  

 

: ای خدای من فضل تو مرا شجاعت بخشید و عدلت خوف به دلم انداخت . خوشا به مضمون
حال بنده ای که به فضل با او معامله کنی و بدا به حال کسی که به عدل با او معامله فرمایی . ای 

رو آورم و از خشم و عذابت فرار کرده به سوی پروردگار من از عدلت گریزانم و به سوی فضلت 
بخشش و عفو تو آیم . تو را سوگند دهم به قدرتت ، چیرگی ات، بزرگیت و لطفت که جهان را به 
نور شناسائیت آن چنان روشنی بخشید که در جمیع اشیاء آثار آفرینشت و رازهای قدرتت و نور 

ا ظاهر کرده و سپس به جود و کرم و لطف عرفانت مشاهده گردد . تو کسی هستی که همه چیز ر
 .کرانت بر آن ها تجلی فرمودی بی

 

 

 

 

 

 

 مناجات دوم-2

 ُهو اهلل                                                  

ای خداوند بزرگوار ابرار را از هر آفتی محفوظ دار واحرار را در صون حمايتت باقی و بر قرار کن  
فيق بخش سر فراز کن محرم راز فرما بی نياز کن و به فضلو موهبتت دمساز نما قلب تأیید فرماتو

پاک بخش بی باک کن و گريبانمحّبتت چاک فرما تا جميع موهبت عالم انسان گردند و به 
 فضلقديمت اميدوار شوند 

 294عبدالبهاء ص مجموعه مناجات های حضرت                                                          



 مناجات خاتمه 

 ُهواهلل                                                   

ای پروردگار،هر چند عاجزو ناتوانم ولی تو قادرو توانا، شرمنده ايم، درمانده ايم و عاجز مانده ايم.  
چه شايان توُمعينی، تو ظهيری تو دستگيری آنچه سزاوار پروردگاريست شايان فرما و آن

 .   ع عده و دهنده و حفظ کننده و مهربانآمرزگاريست، ارزان کن.توئی بخشن

 355مجموعه مناجات های حضرت عبدالبهاء ص                                                          

 

 

 مجموعه نصوص حضرت بهاءاهلل-3

 حضرت بهاءاهلل می فرمایند :

 ِهی اعالء کلمة اهلل و االستقامة َعلی ُحّبه ""رأس الُقدرة والشجاعة 

  47ات الرحمن ص یآ                                                                                          

 و نیز می فرمایند : 

ظ "ای دوستان حق به کمال قدرت و قّوت بایستید و ناس را از َمطالع ُظنون و َمشارق اوهام حف
هر یِریقین از افق اراده، ظانمایید که شاید از انوار آفتاب حقیقت، ُظلمت اوهام رفع شود و صبح من

 "گردد.

 264آیات الرحمن ص                                                                                          

 :همچنین می فرمایند

. بر ُنصرت امرقيام نمائيد و بُجنود بيان به تسخير افئده و گواه شما روز روز شماست و هزار لوح"
قلوب اهل عالم ،مشغول شويد . بايد ازشما ظاهر شود آنچه که سبب آسايش و راحت بيچارگاِن 

. ...   سيری فارغ شوند و به آزادی  رسندروزگار است . کمر هّمت را محکم نمائید شايد بندگان از ا
ک رطوبتی متالشی شده و ؟ ِگلپاره های عالم به اند! ترس از برای چه و بيم از کهبگو ای دوستان

 .ميشوند

 85دریای دانش ص                                                                                             

 : و نیزمی فرمایند

ر قیام نما و به روح و ریحان و حکمت و بیان غافلین را به قدرت و قّوِت حق جلَّ َجالُله ، بر ام"
 " .ان را به راه راست برسانگمراه آگاه کن و

 288ص  1آیات الهی ج                                                                                       



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-4

 هواهلل                                                   

ای ُرستِم دستان، همنام تو به قوۀ شمشیر جهان گیر گشت ولی آن جهانگیری منتهی به اسیری در 
چاه عمیق شد و این جهان را بدرود نمود زیرا برادر نامهربان به نهایت ُبغض و ُعدوان برخاست و 

هانگیری. خوابی بود در گذشت، اوهامی سبب موت و فوت او گشت. نه کشور ِستانی ماند و نه ج
بود محو شد. حال تو الحمدهلل تسخیر کشورهدایت ایزد دانا نمودی و اقلیم ایمان و ایقان را، فتح 

 کردی .این کشورستانی ابدی است و این جهانگیری سرمدی شکر کن خدا را. 

  20مبارکه خطاب به بهاییان پارسی ص مجموعه الواح                                                     

 

 

 مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء -5

 حضرت عبدالبهاء میفرمایند:

" يقين بدانيد که نفثات روح القدس شما را ناطق می نمايد. پس زبان بگشائيد و به کمال 
تأییدات شجاعت در هر محفلی صحبت بداريد. در وقت خطاب اّول توّجه به بهاء اهلل نمائيد و 

روح الُقُدس بخواهيد و زبان بگشائيد و آنچه بر قلب شما القا ميشود بيان نمائيد ولی در نهايت 
شجاعت و متانت و ِوقار. اميدوارم که محافل شما روز بروز اّتساع يابد و طالبان حقيقت، استماع 

 د ."دليل و ُبرهان نمايند و من بدل و جان در هر محفل با شما هستم، مطمئن باشي

 259ص  1منتخبات مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج                                                          

 :و نیز می فرمایند

"ای آيت محّبت اهلل ، اقتدار در عالم جسمانی امريست اعتباری بلکه اقتدار روحانی، مطلوب تا در 
ر کنی که مانند روح در ُعروق و اعصاب ِظّل سلطان حقيقی قدرت بنمائی و چنان قلوب را  ُمَسخَّ

 َسَريان نمائی . اينست اقتدار، اينست فضل پروردگار، اينست موهبت آمرزگار . "

 203ص  2سمانی ج آپیام                                                                                      

 :و هم چنین میفرمایند

ل وانکسار بدرگاه حضرت پروردگار است . عبودّيت " ای مقتدر  ، دليل اقتدار ُخُضوع و ُخشوع و تذلُّ
ابرار عين سلطنت واقتداراست و ااّل هر قدرتی ضعفست و هر قّوتی ناتوانی محض . تا توانی در 
مقام تبّتل و تضّرع و ابتهال و عجز و نياز استقامت واستقرار نما تا پرتو قدرت از شمس حقيقت 

 ر آئينۀ سينه، اشراق نمايد ."د

   204ص  2سمانی ج آپیام                                                                                      



 از حضرت عبدالبهاء بیاموزیم-6

سویس پس از مجلس چون جناب آقا میرزا علی اکبر رفسنجانی را امر به مسافرت به سمت 
: امروز اعظم امور مسئله تبلیغ امراهلل است، که نفوس را نجاح و نمودند به ایشان می فرمودند

فالح بخشد، حیات ابدیه مبذول دارد. رضای جمال مبارک در اینست و در مقام محویت و فنا که 
ز خود وجودی نداشته باشد. شما را برای تبلیغ می فرستم انشاءهلل مؤّید شوی در کمال انسان ا

شجاعت و شهامت  برو و اعتنایی به استکبار و اعتراض نفوس مکن. امروز هیچ چیز به کار نمی 
 خورد مگر تبلیغ امراهلل، اینست که من همۀ امور را گذاره مشغول تبلیغ شدم 

 140ص  2بدایع االثار ج                                                                                      

 

 

 توقیعات مبارکه  منتخباتی از-7

 :ضرت ولی عزیز امراهلل می فرمایندح

"این ایام در واقع ایامی است که در آن شجاعت و شهامِت مؤمنین مورد نیاز است. فداکاری 
خلل ناپذیر،از سجایایی است که مؤمنین باید بدان متصل باشند زیرا شخصی، امید و اطمینان 

این صفات باعث خواهد شد که توجه جامعه را به خود معطوف سازد و عموم مردم را بر آن می 
دارد که در صدد تفّحص برآیند که آیا در جهانی که تا این حد نومید و دچار هرج و مرج و 

 ن گونه فداکار،مطمئن و به آتیه معتقد و امیدوارمی سازد "گمراهی است، چه چیز احباء را ای

   18نمونه حیات بهایی ص                    

 : و نیزمیفرمایند

"احباء باید نظر به شرایط کنونی دنیا به عنوان پیروان فداکار حضرت بهاءاهلل  در  نهایت شجاعت 
د و در تالش آن باشند که نظم جهانی و استقامت قیام نموده و از احکام مبارکه تبعیت نماین

حضرتش را بنا نهند . از طریق همسازی با محیط اطراف هرگز قادر به استقرار امر و یا فتح قلوب 
 دیگران به امر الهی نخواهیم شد ."

 51نمونه حیات بهایی ص            

 :و هم چنین می فرمایند

د و عّلت اشتهار آئين نازنين در آن جامعه بخش شجاعت و صداقت ياران نتائج عظيمه در"
سرزمين . هرچند ازوظيفه ُمنفِصل وازاستخدام، محروم و به خسارت ماّدی مبتال، ولی درحقيقت 
به کنزعظيم و سود بيکران فائزومفتخر زيرا به مبادی َقّيمه اين امرناظرند و استقالل َشرع ُمبين را 

 ُمرّوج و به َحبل صداقت، متمّسک ومتشّبث"

 391گلزار تعالیم بهایی ص          



 بیت العدل اعظم الهی 2019قسمتی از پیام اکتبر -8

نهضت ها و اهداف شریف و قابل ستایش در عالم بسیار است که هر یک از دیدگاه خاص 
. آیا امر حضرت بهاءاهلل صرفًا یکی از این نهضت ها ه و هر یک شایستگی خود را داراستبرخاست

مری است جهان شمول و در برگیرندۀ عالی ترین آرمانهای تمامی نوع بشر؟امری است یا آن که ا
که مقرر است سرچشمه عدالت و صلح پایدار ، نه برای یک محل و یا یک ملت، بلکه برای همه 
جا و همه کس باشد ، می بایست فّیاض و دارای قوه ای ملکوتی باشد که آن را قادر سازدتا از 

ر رفته جمیع جوانب زندگی بشر را دربرگیرد. نهایتًا باید از چنان نیرویی همۀ محدودیت ها فرات
برخوردارباشد که قادر به تقلیب قلوب گردد . لذا شایسته آن که همانند مهمان حضرت باب با 
دقت تأمل نماییم . آیا امر حضرت بهاءاهلل حائز همین خصوصیات نیست ؟ اگر تعالیم حضرت 

ه موجب ارتقای بشریت به عالی ترین سطوح وحدت می گردد ، پس بهاءاهلل تعالیمی است ک
انسان باید با روح و روان خویش جویای پاسخ صحیح گردد . انبوه مردمی که مقام حضرت باب 
را شناختند به دالوری و شجاعت دعوت شدند و پاسخ شکوهمند آنان به این دعوت، ثبت تاریخ 

ه اوضاع جهان و شرارت های مداومی که موجب . شایسته آن که هر نفسی که نسبت باست
مصائب فراوان و انحراف زندگی اهل عالم شده است بیدار و هوشیار گردیده ، به ندای حضرت 

. این است مفهوم دالوری و بهاءاهلل برای قیام به خدمت خالصانه و بی وقفه توجه تام مبذول دارد
ش نفوس بی شماری که هر یک سعادت و شجاعت در عصر حاضر . چه اقدام دیگری به جز تال

 ؟ دهند، می تواند عالم را نجات دهدآسایش نوع بشر را هدف اصلی و برتر زندگی خود قرار 

 

 حکایت -9

او )احمد( به طور َاَخّص مأموریت داشت که به سراسر ایران سفر کند ، خانواده های بابی را بیابد 
و پیام بدیع  این لوح منیع و اشارات مهیمن آن را به حضرت باب ، به ایشان ابالغ کند . عمل به 

ا چنین وظیفۀ مزبور به نحوی وصف ناپذیر مشکل و محتاج قّوت و قدرتی عظیم می نمود. لذا ب
ایی و ال َتُکن ِمن الُممترین : " ُکن َکُشعلة النارالعدایی وکوثر البقاء الحبّ تشویق و ترغیبی همراه بود

راهی که می بایست طی کند مملو از مصائب و آالمی بود که ناگزیر از تحمل آن ها بود لکن این "
ک الُحزُن فی َسبیلی اَ  جلراه با وعدۀ فتح و ظفری چون " ِان یمسَّ طِرب " اسمی الَتض ِوالّذلُة اِلَ

. احمد با این ِحرز معنوی رّبانی که در تمّلک خویش داشت، لوحی در قطعه ادامه می یافت
کاغذی کوچک که از قلم حضرت بهاءاهلل با قدرت و هیمنۀ خاص و بی نظیری صادر شده بود، در 

آن مسجون و شهید شده  ِکسوت درویشان از طریق آذربایجان ، منطقه ای که حضرت باب در
بودند ، به ایران وارد شد و چون نسیم حیات بر آن ناحیه مرورکرد . بسیاری از بابیان ، بر اثر اقدام 

، گشتند و حتی زمان از افق ادرنه طالع شده بود وی قادر به رؤیت شمس حقیقت که در آن
. ُتبّشُر المخلصیَن الی بسیاری از مسلمین نیز از صمیم قلب به آغوش امر الهی وارد شدند 

 ِجواراهلل. 



، ثبات قدم و پایمردی ، شهامت و شجاعت. نظیر چنان استقامتاحمد َمَثل کامل لوح خویش شد
را نمی توان به سادگی در تاریخ امر یافت . وقتی با کسی مالقات می کرد و لوآن که مورد آزار و 

. مثال موقعی که ود تا نکته ای را نگفته نگذاردتحقیر قرار می گرفت ، آن قدر مراجعات مکرر می نم
، به منزل مال میرزا محمد فروغی از بقیة السیف قلعه ی ر خراسان به سیر و سفر مشغول بودد

شیخ طبرسی رسید . وارد خانه شد و تدریجًا بحث را شروع کرد . بسیار صریح و با قدرت و با 
موعود بیان ، کسی جز حضرت بهاءاهلل که نورشان هم  کالمی مؤثر توضیح داد که َمن ُیظِهره ُاهلل

اکنون از افق سجن بعید ) ادرنه ( طالع است، نمی باشد . جناب فروغی که در قلعۀ شیخ طبرسی 
آن چنان شجاعانه جنگیده بود ، در این جا نیز نبرد را آغاز کرد. با گذشت ساعات ، بحث شدت 

مد هجوم برد . یکی از دندان هایش را شکست گرفت . جناب فروغی خشمگین شده به سوی اح
و او را از خانه بیرون انداخت . احمد دل شکسته ، آن جا را ترک کرد ولکن بدون هیچ خوفی 

نرسد ، آن جا را ترک نخواهد  مجددا مراجعت کرد. دّق الباب نمود و گفت تا زمانی که به نتیجه
 . کرد

، بابیان در معرض خطرعظیمی بودند به نحوی که باید به خاطر داشته باشیم که در آن زمان 
وجود یک قطعه کاغذ که آیات حضرت باب بر روی آن نوشته بود ، در خانه ای و در نزد کسی 
کافی بود آن خانه به ویرانه ای بدل شود و ساکنین آن به زندان و حتی میدان شهادت فرستاده 

در میان دیوارهای خانه هایشان مخفی ساخته شوند . لهذا بسیاری از یاران کتاب ها و الواح را 
بودند . وقتی احمد برای مرتبۀ دوم به خانۀ جناب فروغی رفت تا بحث را از سر بگیرد ، مؤکدانه 
گفت که حضرت رب اعلی اسم اعظم " بهاء " را بکرات در آثارشان مذکور داشته اند و فرموده اند 

واهد شد . جناب فروغی صدق این مدعا را منکر شد و که َمن ُیظهره اهلل به اسم " بهاء " ظاهر خ
برای اثبات اشتباه احمد ، دیوار خانه را شکافت و بسته ای از الواح حضرت باب را بیرون آورد و 
قول داد که در مقابل نّص صریح سخنی بر خالف بر زبان نراند . احمد می گوید : " اولین لوحی که 

د . لذا جناب فروغی و جمیع اعضاء عائله شان حسب الوعده به گشوده شد ، به نام بهاء مزّین بو
امر امر حضرت بهاءاهلل ایمان آوردند و از ُمبلغین غیور و مشتعل گشتند و در تبلیغ و حراست 

 . مبارک مقام برجسته ای یافتند

 

 و مشورت شور-10

 بیت العدل اعظم الهی میفرمایند:

ضاع جهان و شرارت های مداومی که موجب مصائب شایسته آن که هر نفسی که نسبت به او 
، به ندای حضرت بهاءاهلل برای م شده است بیدار و هوشیار گردیدهفراوان و انحراف زندگی اهل عال

. این است مفهوم دالوری و شجاعت در ه و بی وقفه توجه تام مبذول داردقیام به خدمت خالصان
 عصر حاضر

 اعت و دالوری را در حیات خود متجّلی سازیم؟چگونه میتوانیم معنای حقیقی شج


