یاران روحانی اهلل ابهی
ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارکه "هاء" و نیز "ایام مقدسۀ صیام " آرزو مینمائیم هر یک از شما از این
ایام خجسته به بهترین نحو و صورت ّ
حظ روحانی حاصل نمائید.
برنامه ای که تحت عنوان "اطاعت اوامر الهی سبب آسایش آفرینش" تهیه گردیده است به بررسی لزوم و ثمرات
اطاعت اوامر و احکام الهی پرداخته و از آن میان حکم صوم و صلوة را مورد تدقیق و توجه بیشتر قرار داده است .امید
آنکه هر یک از ما بتوانیم با تمرکز بر آثار مبارکه و مطالب مطروحه بیش از پیش در این امر موفق گردیم .و این ایام را
فرصت مغتنمی بدانیم که به صورت فردی و یا در جمع خانوادگی برای استفاده هر چه بهتر از این اوقات برنامه ریزی
نمائیم.

جانتان خوش باد

اجرای احکام الهی در این ایام از امور اساسیه محسوب و کافل و ضامن حفظ و صیانت یاران در این ایام پر انقالب
توقیعات مبارکه  ۱۹۴۵-۱۹۵۲ص ۴۲

است.

عنوان :اطاعت اوامر الهی سبب آسایش آفرینش
قسمت روحانی
-۱مناجات شروع
-۲لوح مبارک حضرت بهاء اهلل
-3آیات کتاب مستطاب اقدس (به همراه ترجمه تحت اللّ فظی آیات)
 -۴بیانات مبارکه حضرت بهاءاهلل
-۵بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء
قسمت اداری
-6بیانات مبارکه حضرت ولی محبوب امراهلل
-7قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی
- 8اجرای احکام (به قلم شهید مجید دکتر علیمراد داوودی)
 -۹تأثیر ،نفوذ و فواید و اثمار
-۱0شور و مشورت
-۱۱برنامه نونهاالن و نوجوانان عزیز
قسمت اجتماعی
-۱۲الفت و محبت
-۱3مناجات خاتمه (به انتخاب جمع)

-۱مناجات شروع
الها مقصودا معبودا كريما رحيما ،درهر شئ آيۀ كرمت مشهود وآثار جودت موجود ،رحم فرما ،طالبان را به مطلوب
برسان وقاصدان را به مقصود راه ده  ،عبادت اگر چه غافلند ولكن ضعيفند  ،اگر چه بعيدند ولكن آملند.حجبات اوهام
تقرب محروم ساخته .اى كريم به كرمت نظر فرما وبه آنچه سزاوار بخشش تو است
منع نموده وسبحات ظنون از ُّ
فضال
عمل نما ،مشتى عظام را از روح تازۀ بديع ممنوع منما وقبضۀ خاك را از
مقر پاك بى نصيب مگردان .توئى ّ
ّ
وتوئى غفَّ ار وتوئى مقتدر وتوانا .
ادعیۀ مبارکه ج  3ص۱۴۹

-۲لوح مبارک حضرت بهاء اهلل
هواهلل تعالی شأنه العظمة و االقتدار
نفسانیت می کاهد و بر روحانیت می افزاید .هوی را به
ّایامّ ،ایام صیام است و مشرق ظهورات فضل مالک انام .از
ّ
هدی تبدیل می نماید و جفا را به وفا .از برای تربیت نفس ،دریاق اعظم و داروی اکبر است .حکمت ها در آن مستور
السالم علی الّ ذی به ظهرت
و مصلحت ها در آن مکنون .ج َّل من أمر العباد به وجلَّ ت عظمته من حکم به
والصلوة و ّ
َّ
لی آله و اصحابه الّ ذین نور اهلل بهم آفاق
اوامر اهلل و انتشرت احکامه و نزلت نعمة العرفان و برزت ظهورات الطافه و ع ٰ
بالده و ظهرت سطوته بین عباد.
حدیقه عرفان ص ۱۲7

-3آیاتی از کتاب مستطاب اقدس
حيه و م ْطلع ا ْمره الّ ذي کان مقام
بسمه الْ حاکم علی ما کان و ما يکون ا َّنا ّول ما کتب اهلل علی الْ عباد ع ْرفان م ْشر ق و ْ
ْ
الضالل ول ْو يأتي بک ّل اال ْعمال  .اذا
نفْ سه في عالم اال ْمر والخلْ ق .م ْن فاز به ق ْد فاز بکلالْ خ ْير و الَّ ذي منع انّ ه م ْن ا ْهل ّ
ف ْزت ْم بهذا المقام ْاال ْسنی و ْاالفق ْاال ْعلی ي ْنبغي لک ّل نفْ سا ْن ي ّتبع ما امر به م ْن لدی الْ م ْقصود النَّ هما معاً ال يقْ بل احد هما
دون ْاْلخر هذا ما حکم به م ْطلع ْااللهام
السبب ْاال ْعظم لن ْظم الْ عالم و حفْ ظ ْاالمم و الَّ ذي غفل انَّ ه م ْن همج
ا َّن الَّ ذ ْين ا ْوت ْوا بصائر من اهلل ير ْون حد ْود اهلل َّ
رعاع.. .
حمتي لبر َّيتي کذلک نز ل ْاال ْمر م ْن سماء مش َّية
يا مالء ْاال ْرض ْاعلم ْوا ا َّن اوامر ي سر ج عنايتي ب ْين عبادي و مفات ْيح ر ْ
ربک ْم مالک ْاال ْديان ...
ق ْد تکلَّ م لسان ق ْدرتي في جبر ْوت عظمتي مخاطباً لبر َّيتي ان ْاعمل ْوا حد ْودي ح ّباً لجمالي ط ْوبی لحبيب وجد ع ْرف
ت م ْنها نفحات الْ ف ْصل علی شأن الت ْوصف ب ْاال ْذکار.
حب ْوب م ْن هذهالْ کلمة الَّ تي فاح ْ
الْ م ْ
ترجمه تحت اللفظی آیات
محل تابش انوار وحی او را بشناسند و به
ّاولين چيزی که خداوند بر بندگان خود فرض و واجب فرموده ،آنست که
ّ
بکل خير فائز شده است و کسی که محروم شد،
محل طلوع امر اوعارف شوند .کسی که به اين موهبت فائز شد ،
ّ
ّ
بدرستیکه او از گمراهان است ،اگرچه به جميع اعمال نيک عامل باشد .وقتی که فائز شديد به اين مرتبه بلند روشن و
به افق بلند مرتبه،سزاوار است بر هر نفسی که تبعیت کند آنچه را از نزد خداوند به آن امر شده است .زيرا این دو با
هم هستند و هيچ يک بدون ديگری قبول نمیشود .اينست آن چه مطلع الهام به آن امر فرمود.
مردمانی که خداوند به آنها چشم دل عطا فرموده است احکام الهی را بزرگترين سبب برای نظم عالم و محفوظ ماندن
امم میدانند .کسی که غفلت ورزد همانا او از همج رعاع است...
ای مردم روی زمين ،بدانيد که اوامرمن مانند چراغهای عنايت من است در بين بندگان من و نيز مانند کليدهای
مشيت پروردگار شما که صاحب اديان
رحمت من است برای خلق من .اينطور نازل شده است امر الهی از آسمان
ّ
است...

به تحقیق زبان قدرتم در جبروت عظمتم به مردمم چنین خطاب کرد که احکام مرا به خاطر عشق جمال من انجام
دهید .خوشا به حال عاشقی که بوی خوش معشوق را از این بیان در یافت ،بیانی که رائحۀ موهبت به شأنی غیرقابل
وصف از آن به مشام میرسد.

-۴بیانات مبارکه حضرت بهاء اهلل
کل حين به اوامر و نواهی الهی ناظر باشند .اوامرش حصن اعظمست از برای حفظ عالم
"منغمسين بحر بيان بايد در ّ
و صيانت امم "...
اشراقات و چند لوح دیگر ص۲0۲
تمسک جست و عامل گشت .انَّ ه من اهل البهاء فی
"امروز روز عمل است .طوبی از برای نفسی که به احکام الهی
ّ
کتاب مبین".
کوثر بیان ص ۴۲۲
"الیوم کل من علی االرض مکلّ فند به متابعت اوامر الهی .چه که اوست سبب نظم عالم و علت آسایش امم.
کوثر بیان ص ۴۲۲
ترصد اجراى اوامراهلل بوده و هستند ،صائمند به امرش آكلند به اذنش ،قائمند بر خدمتش
طوبى از براى اصحابی كه م ّ
و ناطقند به ثنايش ،متنفّ سند به ح ّبش.
لئالی حکمت ج  ۱ص۱83
صوم اگر چه در ظاهر صعب وزحمت است ولیکن در باطن نعمت و راحت.تهذیب و تربیت به ریاضات معلّ ق ومنوط،
آن ریاضتی که موافق کتاب الهیست و در شرع جایز است  ،نه ریاضتی که بعضی از متوهمین ،ناس را به آن مبتال
ب ویرضی
نموده اند .آنچه از حق ظاهر محبوب جان است .نسئله ان ی ّ
ؤیدنا علی ما یح ُّ
جزوه اهمیت صلوة و صوم ص۱0

فی الحقیقه صوم از برای مرض نفس و هوی دریاق اعظم است و شفای اکبر
جزوه اهمیت صلوة و صوم ص۱0
حمد خداوند یکتا را که اولیائش را تأیید فرمود بر اخذ صوم و موفق نمود بر اعمالی که حکمش از کتاب نازل .فی
الحقیقه صدهزار حمد و شکر الزم که دوستان خود را مؤید فرمود بر عمل به آنچه سبب اعالء کلمۀ اوست .اگر انسان
دارای صدهزار جان باشد و در سبیل ظهور اوامر و احکامش فدا نماید باز خود را خجل مشاهده کند.چه که آنچه از امر
مبرم ظاهر ،خیرش راجع به اولیاء و احبای اوست.
جزوه اهمیت صلوة و صوم ص۱0
اعملوا یا اولیائی ما امرتم به ،چه که مقام ر جا به اعمال ظاهر و صوم و صلوة ما بین اعمال به مثابۀ شمس و قمر
است در آسمان اوامر و احکام الهی"...
لئالی حکمت ج  ۲ص ۲۲7

-۵بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء
"صلوة سبب توجه قلب به ملکوت آیات است .انسان با حق خلوت نماید و گفتگو کند و اقتباس فیوضات نماید .اگر
در نهایت صفای قلب به نماز پردازد ،تأییدات روح القدس نیز حاصل گردد و خودپرستی را محو و نابود کند.امیدوارم
تضر ع و ابتهال را مشاهده کنی"
که مداومت در نماز نمائی تا قوۀ
ّ
جزوه اهمیت صلوة و صوم ص۱6
و نیز می فرمایند:
"صيام سبب تذكر انسان است .قلب ّ
رقت يابد .روحانيت انسان زياد شود و سبب اين مى شود كه انسان فكرش
تنبه البد ترقیات معنوى از براى او حا صل شود "
حصر در ذكر الهى ميشود .از اين تذكّ ر و ّ
گلزار تعالیم ص ۱87

-6بیانات مبارکه حضرت ولی محبوب امراهلل
و همچنین اجرا و تنفیذ احکام منصوصۀ کتاباهلل است .زیرا قیام به این امر خود بنفسه مابین عناصر مختلفه که در
ظل رایت الهی محشورند ،ایجاد الفت و ارتباط و یگانگی نماید و کافل و ضامن وحدت جمع اهل بهاء گردد و
ّ
اماءالرحمن در این ّایام
احبای الهی و
مابهاالمتیازبهائیان را از ملل و طوائف عالم ،ظاهر و ثابت نماید ...زنهار زنهار
ّ
ّ
الهیه منحرف شوند و متابعت شرذمۀ مقلّ دان و نوهوسان را نمایند.
پرانقالب از صراط واضح مستقیم احکام
ّ
لوث گشته ،مرتدی گردند؛ از نصائح
سیئات غرب م ّ
خلع تقدیس و تنزیه را از تن بیندازند و ثوب رثیث را که به لوث ّ
توجه و تمایل نمایند"... .
هوی
توهمات و مبادی سقیمۀ اهل هوس و
قلم اعلی رو بتابند و به ّ
ّ
ٰ
توقیعات مبارکه  ،۱۹3۹-۱۹۲7ص۱۲0-۱۱۹

-7قسمتی از پیام بیت العدل اعظم الهی
ً
تفر ق و الابالیگری و
متزایدا
باید جامعۀ بهائی از طرفی
مستمر ًا قدرت و قابلیت خویش را در اصالح هرج و مرج و ُّ
ّ
تشبث به حدود و احکام
محققاً  ،به اثبات رساند و از طرف دیگر
ال،
ّ
المذهبی ،که مابهاإلبتالء جامعۀ بشری است ،کام ً
ّ
تمسک به موازین وقار و
الهی و مراعات تکالیف دینی و استمرار در حیات بهائی و تخلّ ق به اخالق و شیم رحمانی و
ّ
متانت و عفّ ت و طهارت و رعایت حرمت ،باید چنان در وجدان جامعۀ یاران رسوخ و تمکُّ ن یابد که آنان را ممتاز و
مشار بالبنان سازد.
پیام رضوان  ۱۲۹بدیع

 -8اجرای احکام (به قلم شهید مجید دکتر علیمراد داوودی)
به ندای سدرۀ ظهور گوش فرا دارید و آیات قلم اعلی را به گوش هوش بشنوید تامرغ دل به سوی مطلع وحی پرواز
وی میرساند و چون
کند و بوی معانی به مشام جان رسد .این قلم چون به حرکت در آید ،نسیم رحمت خدا را به ماس ٰ
ساکن شود ،کینونت اطمینان را در عالم امکان ظاهر میسازد .آنچه از این دریای بیکران تراوش کند ،احکامی است
که مایۀ خوشی دلها و روشنایی چشمها است .حدودی است که سبب نظم عالم است .توان گفت که جمال قدم
احکام و حدود نازل نفرمود ،بلکه ختم رحیق مختوم را بگشود .این احکام آب زندگی است ،چراغ دانایی است .این
حدود را مانند دیدگان خود گرامی دارید ،به این احکام به روح و ریحان عمل کنید ،اگرحالوت بیان را دریابید ،هرچه
دارید وامیگذارید .این حالوت ،جهان را فرا گرفت تا آنجا که از سنگها جوی آب شیرین روان ساخت؛ روا نیست که
شما غافل مانید .گنج پنهان خدا را با کلید عشق او بگشایید .از احکام محبوب بوی پیراهن او می وزد؛ آن که این بوی
خوش را به مشام جان دریابد ،تیر بال بر دیده مینشاند تا آن احکام در بین انام اثبات شود .عمل به احکام محبوب را
باید حب جمال او باعث آید .آنان که بیدارند مهر دلدار را به بهای جان خریدارند و به پای دل به کوی او میشتابند.
اگر چنین نکنند در بستر غفلت آسودهاند ،درخواب ضاللت غنودهاند ،از کمخردی در پی زیان خود میروند و سودی را
که در سودای یار دارند فرو میگذارند.
متنوعه ،ص۵۴
مقاالت و رسائل در مباحث
ّ

-۹تأثیر ،نفوذ و فواید و اثمار
در آثار مبارکه فواید و اثمار متعددی از تأثیر متابعت احکام الهی ذکر شده است...در لوح مبارکی هدف از نزول احکام
را حفظ و حراست بشر ذکر میفرمایند .و آن را حفظ و حفاظ از برای مردمان مینامند و می فرمایند خوشا به حال
نفوسیکه به احکام الهی عاملند ووای به حال آنانکه از این امر مهم ،غافل میمانند و در بیان مبارکی ...اشاره میفرمایند
نمو گیاهان و درختان پرثمر
که اجرای احکام مانند از بین بردن گیاهان بی ثمر در کشتزار است که سبب رشد و
ّ
میگردد.
آثار احکام الهی که در کتاب مستطاب اقدس و سایر آثار مبارکه ذکر شده از جمله عبارتند از :
حفظ و صیانت بشر ،آسایش و راحت مردمان ،نظم عالم ،تربیت بشر ،اطمینان عباد ،پیشرفت عالمّ ،
ترقیات روحانی،
تقرب به
رستگاری ،خدمت به خلق ،حفظ وحدت جامعه بهائی ،اثبات استقالل و امتیاز امر بهائی ،کسب رضای الهی و ّ
حق ،میزان بین حق و باطل ،آزادی واقعی انسان.
حر یت و آزادی واقعی برای انسان حائزکمال اهمیت و توجه خاص است که در کتاب
تأثیر اجرای احکام در حصول ّ
مستطاب اقدس مورد تأکید قرار گرفته زیرا انسان به طور طبیعی گرفتار و بندۀ هوی و هوس و امیال نفسانی ومادی
تصور کند که آزاد از قیود و شروط است ،در حقیقت محدود و محصور در
است و اگر چه ممکن است به ظاهر
ّ
تمایالت حیوانی بلکه پستتر از آنست مگر آنکه به قوۀ تعالیم الهی و تربیت روحانی و اجرای احکام و حدود ،خود را از
قید و بند آزاد سازد و از چنگال امیال شیطانی نجات دهد .یعنی هر نفس در طول زندگانی در بین دو قطب یکی
توجه به اوامر الهی و تبعیت احکام و تعالیم الهی و دیگری غفلت از آن اوامر و وصایا قرار گرفته و در هر آن به یکی از
متوجه و رهسپار است .میزان رستگاری و ح ّر یت او بستگی به دوری از قطب غفلت از احکام و نزدیکی
این دو سوی
ّ
به قطب پیروی از احکام دارد .این حرکت به خودی خود به طور مستمر متوجه به یک قطب نیست بلکه بسته به
اعمال روزانه جهت حرکت و نزدیکی به یکی از دو قطب پیوسته در حال تغییر است .نصایح الهی حاکی از آنست که
انسان باید در همۀ احوال به این موقعیت خود واقف باشد و از توجه و حرکت به سوی قطب منفی یعنی غفلت از
احکام و اوامر خودداری نماید.
شأن و لزوم اجرای احکام الهی (دکتر ایرج ایمن )

