دوستان و همراهان عزیز اهلل ابهی
برنامۀ پیشنهادی که با عنوان «فداکاری و وفاداری به دو اختر تابان الهی» تقدیم میگردد قصد دارد با
تأمل در آثار مبارکه ما را به لزوم وفا به عهد ومیثاق الهی متذکر داشته وروحیه فداکاری را که منتج از
عشق و وفا به دو مظهر امر الهیست در فرد فرد ما قوت بخشد زیرا زمانه ای که در آن زندگی میکنیم
و دنیایی که در پیرامون خود مشاهده می نمائیم ما را بیشتر بر این باور استوار میسازد که تنها راه
نجات عالم بشری از ورطۀ جنگ و نفرت ،تعالیمی است که در آئین جدید آمده است و این مائیم که
موظفیم ضمن وفاداری تمام به این تعالیم در حیات فردی خود ،فداکارانه و با بذل هر آنچه داریم اعم
از مال ،وقت وحتی عالئق و لذات خود آن را به عالمیان هدیه نمائیم.
 لطفا در بخش شور و مشورت در خصوص ادوار سه ماهه و شش دوره باقی مانده نیز گفتگو
فرمائید
در پناه تأییداتش مؤید باشید

حضرت عبدالبهاء می فرمایند:
«الیوم باید جمیع شئون را فراموش نمود مگر یک شأن و آن اعالء کلمة اهلل و اطاعت و نصرت امراهلل
است اگر وفای به عهداهلل و میثاقه خواهیم ،اینست».
عنوان :فداکاری و وفاداری به دو اختر تابان الهی
قسمت روحانی
-1مناجات شروع
-2مناجات دوم
 -3سوره وفاء
 -4مجموعه بیانات مبارکه حضرت بهاء اهلل
--5بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء
 -6سر فدا
-7صفت وفا
قسمت اداری
 --8قسمتی از خطابه حضرت عبدالبهاء
 -9بیانات مبارکه حضرت ولی امراهلل
-10فداکاری
-11شور ومشورت
 -12برنامه نونهاالن و نوجوانان
قسمت اجتماعی
-13الفت و پذیرائی
-14مناجات خاتمه(به انتخاب جمع)

-1مناجات شروع
هواهلل
ای خداوند بی مانند ،این اسیر موی مشکبار را از الطاف بی نهایت برخوردار فرما و آنچه آرزوی جان و
وجدان اوست میسر فرما.حاجتش روا کن ،قلبش صفا بخش .میر وفا کن و در مقام فقر و فنا ثابت و
یفعل ما
راسخ فرما .دردش را درمان کن و آرزویش را ُمجری فرما .توئی مقتدر و توانا و توئی سلطان
ُ
عع

یشاء.

مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان نسخه اعراب شده ص335

-2مناجات دوم
هواالبهی
ای پروردگار مهربان این یاران خویش را از بیگانه و خویش بیزار نما و به نفحات ریاض ملکوت
ابهایت همراز و دمساز فرما ،چشمها را به مشاهدۀ انوار روشن نما و جانها را گلزار و چمن .قلوب را
حدیقۀ وفا کن و ُصدور را معین فیوضات مالء اعلی ،فیض روح القدس ارزان فرما و قوت روح االمین

قوت الهوتی و قدرت ملکوتی و سطوت جبروتی و تأییدی سمائی و
رایگان کن ،تا دوستانت به ّ
جنودی آسمانی و نفسی رحمانی و بخششی یزدانی و ید بیضائی کلیمی و نفحۀ مسیحائی و ُخلتی
ُ
خلیلی و محبتی حبیبی و جمالی یوسفی و اشتیاقی یعقوبی و صبری ّایوبی بر خدمتت قیام نمایند.
عع
القوی القدیر.
رب و ّفقهم علی ذالک انک انت ّ
ّ
مجموعه مناجاتهای حضرت عبدالبهاء ج  2ص 35

-3سوره وفاء
يم
ُهو الْ ع ِل ُ
أ ْن يا وفا 1أ ِن ْ
اشكُ ْر ربك ِبما أيدك على أ ْم ِر ِه وعرفك م ْظهر نفْ ِس ِه وأقامك على ثنآ ِء ِذكْ ِر ِه األ ْعظ ِم ِفي هذا
اهلل وع ْه ِد ِه ب ْعد ال ِذي كُ ٌّل نق ُضوا ع ْهد ِ
اق ِ
اهلل وكف ُروا ِبال ِذي
النب ِإ الْ ع ِظ ِ
يم .ف ُطوبى لك يا وفا ِبما وف ْيت ِب ِميث ِ
ُ
آمنُ وا ب ْعد ال ِذي ظهر ِبكُ ِّل اآلي ِ
اسع ِبأ ْن ت ِصل ِإلى أ ْص ِل
ان ُم ِب ٍ
ات وأ ْشر ق ع ْن أ ُف ِق األ ْم ِر ِب ُسلْ ط ٍ
ين .ول ِك ْن ف ْ
اهلل ِلنفْ ِس ِه األ ْعلى ِبأ ِّني حي ِفي ُ
اإل ْق ِر ُار ِب ِّ
األ ُف ِق األ ْبهى .وم ْن
ان ِبالْ قلْ ِ
ان ِبما ش ِهد ُ
اللس ِ
بو ِ
الْ وفا و ُهو ِ
اإليق ُ
ٌّ
يل و ُيؤ ِّي ُد ُه على
الر ُ
ور وأ ِص ٍ
وح ِفي كُ ِّل ُبكُ ٍ
فاز ِبه ِذ ِه الشهادةِ ِفي ِتلْ ك األي ِام فق ْد فاز ِبكُ ِّل الْ خ ْي ِر وي ْن ِز ُل عل ْي ِه ُّ

يم .وذ ِلك ال ُي ْم ِك ُن ألح ٍد أبد ًا ِإال ِلم ْن طهر
حم ِن الر ِح ِ
ِذكْ ِر ر ِّب ِه ويفْ ت ُ
ح ِلسان ُه على الْ بي ِ
ان ِفي أ ْم ِر ر ِّب ِه الر ْ
ات واألر ِضين وانْ قطع ِبكُ ِّل ِه ِإلى ِ
اهلل الْ م ِل ِ
قلْ ب ُه ع ْن كُ ِّل ما ُخ ِلق ب ْين السمو ِ
يل.
يز الْ ج ِم ِ
ك الْ ع ِز ِ
مجموعه الواح بعد از کتاب اقدس ص 171
ترجمه تحت الفظی لوح مبارک
اوست دانا ای وفا شکر کن پروردگارت را که تو را بر امرش مؤید فرمود ومظهر امرش را به تو شناساند و تو را در این
نباء عظیم بر ذکرش قائم فرمود.پس خوشا به حال تو ای وفا به اینکه به عهد ومیثاق خداوند وفا کردی بعد از آنکه
کل عهد او را شکستند وکفر ورزیدند به کسیکه ایمان آوردند بعد از اینکه به کل نشانه ها ظاهر شد و با سلطنتی
آش کار از افق امر الهی آشکار شد.ولیکن سعی نما که که به اصل وفا وصل شوی واوست ایقان به قلب و اقرار با لسان
به آنچه که خداوند با نفس اعالیش به آن شهادت داد به اینکه من در افق ابهی زنده ام.و کسیکه در این ایام به این
شهادت فائز شد،پس به تحقیق به کل نیکیها فائز شده است و روح در هر صبح و شام بر او نازل می گردد و تأیید
میکند او را بر ذکر پروردگارش و میگشاید زبان او را به بیان در امر پروردگارش که رحمان و رحیم است و این برای
احدی ممکن نمی باشد مگر نفسیکه قلبش را از هر آنچه در آسمانها و زمینها خلق شده است پاک کرده باشد و به
تمامه منقطع شده باشد به سوی خداوندی که سلطانی عزیز و زیباست.

 -4مجموعه بیانات مبارکه حضرت بهاء اهلل
به نام گوینده توانا،ای بلبل معنوی جز در گلبن معانی جای مگزين و ای هدهد سليمان عشق جز در
بپر
ُسبای جانان وطن مگير وای عنقای بقا جز در قاف وفا
ّ
محل مپذير .اينست مکان تو اگر بالمکان ِ
جان بر پری و آهنگ مقام خود رايگان نمائی ".

قطعه ّاول کلمات مکنونه

کل
ب از ّ
بدان که ملکوت وفا را قبل از جبروت اسماء بسلطان اراده خلق فرموديم لهذا وفا عنداهلل اح ّ
اسم بوده و خواهد بود".

ص  1٥٠فضائل اخالق
شجر مبارکی است اثمارش محبوب و آثارش باقی و دائم  .اگر خوب مالحظه شود اوست قائد
" وفا
ِ

ب و او است پيشرو اهل ُو ّد و راستی ".
جنود ُ
ح ّ

ص  1٥٠فضائل اخالق
توجه نمايند و از رحيق الهی بياشامند
شوندکل بافق اعلی
اگر مردمان ارض بشنيدن نداء الهی فائز
ّ
ّ

 .قسم ببحر علم الهی که اگر بگوش حقيقی نغمهای از نغمات طيور عرش را ادراک کنند  ،جان در ره
محل فدا زنده برنگردند  ،چنانچه شاربان کوثر معانی برنگشتند و آنچه بود و
دوست ايثار نمايند و از
ّ

نبود از مال و جان و اهل  ،در سبيل آن شمس حقيقت دادند  .ف ِنعم اجر العاملين .

آیات الهی ج  1ص 310

-5بیانات مبارکه حضرت عبدالبهاء
الیوم باید جمیع شئون را فراموش نمود مگر یک شأن و آن اعالء کلمة اهلل و اطاعت و نصرت امراهلل
است اگر وفای به عهداهلل و میثاقه خواهیم ،اینست...باید...به ثنای حق در بین خلق برخاست و
ناراهلل الموقدة در قلب امکان زد و به نفخۀ صور الهی ونفحۀ گلزار زهور رحمانی آفاق را زنده و تر وتازه
نمود.
منتخبات مکاتیب ج  5ص 104
دسيه قيام بخدمت
ای اهل وفا ،نشانۀ وفا به حضرت بهاءاهلل اين است که نفوس نفيسه
ِ
بانفاس ُق ّ

همت و جانفشانی در نشر نفحات الهی و
آستان
ّ
مقدسه نمايند و خدمت  ،خلوص ّ
نيت و وفور ّ
ّ
مؤيديد و می کوشيد و می
موفق و
تربيت نونهاالن گلستان الهی است  .الحمد هلل شما ها بآن
ّ

رحمانيه شامل و لطائف عبود ّيت حاصل و باران
جوشيد و از بادۀ الطاف می نوشيد .عواطف ملکوت
ّ
ِ
هاطل و آثار توفيق ُمتواصل است .
تأیید
منتخبات مکاتیب ج  3ص179

-6سر فدا
ای امة اهلل سر فدا اینست که انسان باید برای مقام ربوبی ،خود را به کلی قربان نماید و مقام ربوبی
رحمت ،شفقت ،بخشندگی ،فداکاری ،لطف ،کرم و دمیدن قوۀ حیات به ارواح و افروختن آتش
محبت در قلوب و عروق است .از خدا می خواهم که تو را آیت رحمت و علم عطوفت در میان اماء
موقنه فرماید
مجموعه الواح مبارکه حضرت عبدالبهاء ص65

-7صفت وفا
هواهلل
ای مير وفا ،در عالم وجود صفتی بهتر و خوشتر و شيرين تر از وفا نيست اين منقبت از اعظم اساس
قدسيه ،موصوف،
دين الهی است .اگر انسان از جميع صفات حميده محروم باشد ولی باين صفت
ّ

کماليه باشد و از صفت وفا بی بهره ،آن
عاقبت حائز کماالت ميگردد و اگر چنانچه حائز جميع صفات
ّ
عزت بذلّ ت منتهی شود".
کمال به نقص ُمبدل گردد و آن خير به ش ّر و آن
نورانيت بظلمت و آن ّ
ّ
ص  ٢٥٨اخالق بهائی

-10فداکاری
فداکاری نشانۀ عشق است .پیامبران الهی به خاطر عشقی که به عالم انسانی داشتند راحتی و زندگی
خود را فدا نمودند .بر هر فرد بهائی واجب است که برای شناختن حضرت بهاء اهلل سعی کامل کند.
زیرا هر قدر او را بهتر و بیشتر بشناسیم محبت او در قلب ما شدیدتر شده ،ما را برای اطاعت از او
آماده میسازد.

مفهوم فداکاری فقط فدا کردن جان نیست بلکه فدا کردن خواسته ها و هوسهای شخصی ،ایثار وقت
تبر ع مال نیز فداکاری محسوب می شوند .به عبارت دیگر زندگی کردن بر طبق تعالیم دیانت
و نیرو و ّ
بهائی،خدمت و تبلیغ می توانند نشانه ای از عشق و محبت یک مؤمن به حضرت بهاء اهلل باشند.
عدم اعتناء به موارد ذکر شده سبب سردی و دورافتادگی می شود.
اصول دیانت بهائی ص 23

 -8قسمتی از خطابه حضرت عبدالبهاء
مجدليه سبب شد
متفر ق شدند و مضطرب بودند مريم
حواريون بعد از حضرت مسيح
پس از آنکه
ّ
ّ
ّ
که حضرات را دو باره جمع نمود و در امر حضرت مسيح ثابت و راسخ کرد و بآنها گفت  ...اگر بوی
وفائی در مشام داريد او را فراموش ننمائيد براحت نپردازيد آسايش خويش نخواهيد اگر اهل وفائيد
بياد و ذکر او مشغول باشيد .آيا سزاوار است آن روی تابان را فراموش کنيم ،آيا سزاوار است آن
عنايات را از ياد محو نمائيم ،آيا سزاوار است از آن جانفشانی حضرت چشم پوشيم مثل سائرين در
فکر خوردن و خوابيدن باشيم در فکر نعمت و آسايش افتيم ،چگونه اين را وفا ميتوان گفت که اين
مکرم مستور شود و ما بهوای خود مشغول گرديم؟ باری حضرات را جمع کرد نهايت باالی جبل
هيکل
ّ
مهمانی شد بعد از آنکه چند نفر ذکر الطاف بی پايان حضرت نمودند گفتند بايد ديد وفا چگونه اقتضا
ميکند چنان کنيم شبهه ئی نيست که بعد از حضرت وفا قبول نميکند ما راحت باشيم بلذائذ دنيوی
مشغول گرديم و بخيال خويش پردازيم بلکه بايد آنچه داريم و نداريم جميع را فدا کنيمّ .اوال از هر
چه هست بگذريم نفوسی که تعلّ ق دارند عذر بخواهند نفوسی که ندارند تعلّ ق ننمايند هيچکس جز

عبوديت نمائيم مشغول نشر نفحات او باشيم و در
فکر او فکری نداشته باشد جميع افکار را حصر در
ّ
انتشار کلمه او بکوشيم هم عهد شدند و قرار واقعی دادند و از جبل پائين آمده هر يک فرياد کنان

بطرفی رفتند و بخدمت ملکوت پرداختند .آنچه در کور حضرت مسيح واقع همه از نتائج آن مجلس
بود والی اآلن آثارش موجود است.
خطابات جلد 3ص 29-30

-9بیانات مبارکه حضرت ولی امراهلل
بر هر يک از افراد بهائيان  ...الزم و ضروری است که قدم در ميدان خدمت گذاشته ،اموال و اوقات و
حتی حيات خويش را در سبيل اين امر اعظم که درک جالل و عظمت آن برای احدی ممکن نبوده و
ّ
تأمل هر يک بر حسب استعداد و توانائی سهم خود را در ميدان
نيست مصروف و بدون درنگ و ّ
ً
حطام دنيوی را که گرد
خدمت و فداکاری ادا نمايند ،مبادا
بغتة باليا و حوادث ناگهانی قسمت اعظم ُ
آوردهاند از چنگ آنان بربايد  .حال وقت آن است که ياران طريقی را که مطالع انوار و مجاهدان امر
حضرت کردگار در قرن گذشته به کمال شهامت و سربلندی پيمودهاند اختيار نمايند و اين تم ّنا و
عمال به موقع
قوال و
آرزوی قلبی حضرت عبدالبهاء را که در الواح تبليغی به نهايت اشتياق مذکور است
ً
ً
ميسر ميشد که پای پياده ولو به کمال فقر به آن
اجرا گذارند ،قوله االحلی :ای کاش از برای من
ّ

صفحات مسافرت مینمودم و نعرهزنان در شهرها و دهات و کوه و بيابان و دريا يابهاءاالبهی

ميگفتم".
حصن حصین ص 173

افراد احباء باید به تعالیم الهیه و حیات مؤسسین این امر اعظم برای هدایت و الهام ناظر باشند .فقط
به وسیلۀ توجه تام و واقعی به این طرز تفکر است که میتوانند امیدوار باشند وفاداری خود را نسبت
به حضرت بهاء اهلل بر پایه های مستحکم و استوار بنا می سازند.شما باید با قدرت و هوشیاری کامل
و مجاهدت خستگی ناپذیر سهم خود را در توسعۀ تدریجی نظام الهی بهائی ایفاء نمائید.
حیات بهائی ص 18

-11شور ومشورت
بیت العدل اعظم الهی در پیام مورخ  8نوامبر  2019خطاب به بهائیان عالم می فرمایند:
"فداکاری و وفاداری به دو اختر تابان الهی و رفاه و آسایش نوع بشر که تاکنون الهام بخش
مجهودات خالصانۀ شما بوده ،باید پشتیبان شما طی شش دورۀ آینده باشد".
به نظر شما چگونه "فداکاری و وفاداری به دو اختر تابان الهی و رفاه و آسایش نوع بشر" می تواند
الهام بخش اقدامات افراد در جامعه بهائی باشد؟
لطفا با کمک مطلعین جمع در مورد (شش دوره آینده) هم که اشاره به چرخه های سه ماهه رشد
دارد گفتگو نمائید.

