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 یاران روحانی  الله ابهی
لزوم پایبندی به این  وزد  پردا همیت  توجه به عهد و میثاق الهی می می گردد به احضورتان تقدیم  بدینوسیله  برنامه ای که

 .عطیۀ الهی را با استمداد از آثار مبارکه مورد بررسی قرار می دهد
 عنایتا در زمان شور ومشورت ابتدا به بیان بیت العدل اعظم الهی اشاره فرمائید که می فرمایند:

عزیز در میدان تبلیغ با رعایت حکمت وابسته سرعت تحّقق وعود الهّیه در آن خّطۀ مبارکه تا حّد زیادی به جّدیت احّبای  "
است و این نیز به نوبۀ خود بستگی مستقیم به میزان تعهّدی دارد که هر فرد وجدانًا بین خود وجمال مبارک می سپارد که تا 

ا انجام آن متفاوتند زیر ،چه حد زندگی خود را در شرایط فعلی وقف تبلیغ انفرادی نماید. افراد در تعیین این میزان تعّهد
مائید و با عزیزانتان به تبادل افکار و تجارب نرا مطرح  ذیل،سپس سؤال " مستلزم از خود گذشتگیهای متفاوت می باشد. 

 بپردازید.
بر اساس پیام بیت العدل اعظم الهی،تبلیغ انفرادی در شرائط فعلی از جمله مصادیق تمسک به عهد و میثاق الهیست."به 

 عهدۀ این امر مهم برآئیم؟ انیم علی رغم مشکالت فردی وکثرت وظایفی که بر دوش داریم از نظر شما چگونه می تو
 لطفا تجارب خودرا بایکدیگر در میان گذارید.

  مؤّید باشید       
 
 
 
 
 

 

 

 مناجات شروع -1
 الها معبودا مقصودا

را به دمائی که در راه تو وکنم ت یاز فقراء قصد بحر عطا نموده و جاهلی از جهالء به تجّلیات آفتاب علمت توّجه کرده. سؤال م فقیری
تو منع ننمود و از تقّرب باز نداشت اینکه کنیز ه را از توّجه ب ت ظالمین و ظلم مشرکین ایشانطو  در ایران ریخته شد و به نفوسی که س  

هیمن بر کّل. اسم کریمت مأوی دهی . توئی قادر بر کّل و م   باب  ریبین  حفظ فرمائی و در ظّل ق  هات م  ب  قین و ش  اق ناع  عخود را از ن  
 أشهد و تشهد األشیاء کّلها بأّنك أنت المقتدر القدیر.

 344ادعیۀ محبوب ص             
 



 کلمات مبارکه مکنونه-3
 

 ای دوستان من
ن بقا را بر آن دی  زمان واقع شده با من نموده اید و مأل اعلی و اصحاب م   ۀ مبارک ۀکه در جبل فاران که در بقع یاد آورید آن عهدی را

قسمی که اثری از آن ه ب ،را از قلوب محو نموده فرمانی آن البّته غرور و نادی را بر آن عهد قائم نمی بینمم.عهد گواه گرفتم و حال اح
 ر نمودم و اظهار نداشتم.انسته صبو من د باقی نمانده

 ونیز می فرمایند:
 ای پسر هوی 

شانه مرحمت شیطانی . هم  واز کنی نه در فضای و  ر عنایت فرمودم تا در هوای قدس معانی پرران نمائی؟ پ  ی  تا کی در هوای نفسانی ط  
 کینم شانه نمائی نه گلویم بخراشی.فرمودم تا گیسوی مش

 
 
 
 
 مجموعه نصوص حضرت بهاء الله-2

لغافلین. انشاء الله جمیع دوستان به روح کلمۀ تازۀ جدیده،"وفای به امر الهی امری است عظیم. ط   یٌل ل  ه و  و  ن تمّسک ب  م  مزّین  وبی ل 
ه  ،و فائز شوند.چه هر نفسی فی الحقیقه به او حیات یافت مین  ن ی  ه واالمانة  ع  ّدام  مشی ق  او بر عهد ثابت و محکم است چه که وفا ی 

ه..."ص  وال ع  ر ّ ک  م  ح  ت  ه و  روح  االنقطاع ی  ه و  نور  االطمینان  فوق رأس  سار   داقة  ی 
 158مجموعه الواح مبارکه )عندلیب( ص                         

تابعت نفس م  پس  مگر بر حّق خالص از پروردگار شما. نماید م نمينوار صبح بقا و تکلّ ااین قلب مگر تجّلیات  ای عباد نیست در "
 ردان."خ   یاو توّجه نمائید و نباشید از به ب، دل و قلب و زبانه ب،استقامت تمامه ننمائید و عهد الّله را مشکنید و نقض میثاق مکنید ب

 328مجموعه الواح مبارکه چاپ مصر ص                
عْ  " ه  و  اّلذي ا  هد  الّله  و  میثاق  ع   ب 

ْوف  ْم ی  ْتل  ل  ْم ی  ي ل  نَّ اّلذ  اء ا  س  اٍح و  م  ب  ي کل  ص  وا آیات  الّله  ف  تل  ن  الّله ا 
ض  ع  ْعر  ّمْن ا  ه  م  نَّ وم  ا  ا اْلی  ْنه  ض  ع  ر 

. ون  ع  ْجم  ْم ا  ک  لُّ ادي ک  ب  ا ع  نَّ الّله  ی  ل  اآلزال  اّتق  ز  يْ ا   ف 

 کتاب مستطاب اقدس                    

 

 
        



می زمان ۀ مبارک ۀو در باره عهد جبل فاران در بقع  ۀ فوقمکنون ۀدر خصوص کلمات مبارکحضرت عبدالبهاء تبیینات مبارک -4
 فرمایند:

 "اند و بعد از صعود اعالن شد.گرفتهانیسا ۀ اعلی در ظّل شجر قلمه این عهد و میثاق است که جمال مبارک در ارض مقّدس ب"
 56ص 2آسمانی ج  ۀمائد                                  

 در خصوص پروشانه می فرمایند: و 
میثاق از برای آن گرفته شده که وفا به عبدالبهاء نمایند  ق الهی است. این عهد واکلمۀ مبارکۀ مکنون مذکور، آن میثشانه که در  و "پر

 مبارک یعنی امر مبارک را بخراشند."نه اینکه گلوی 
 135یاران پارسی ص                                                  

 
 
 
 
 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-5

 هواالبهی
غرب  به فیوضات غیر متناهی شرق و و الئح گردید و  که شمس قدم از آفاق امم طالعای دوستان حضرت یزدان در این کور اعظم 

بوی خوش ازهار ریاض   به جمیع جهات را روح حیات مبذول فرمود و ، به نسائم حدائق ملکوت فرمود و  نورانی امکان را روشن و
دعوت فرمود  ،د ممدودهوائ  جمیع را بر م   ...بر افراخت    ایتی یت حمافرمود  و ر  پا قیامتی بر  ،ر نمودمعانی مشام اهل عرفان را معّط 

 ،عظیمه ور  ح  ب   کرد و هر قطره ای را جوش و خروش   عنایت ،افاضه را استعداد  ه ای هر ذّر  .دموضوعه خوان را بر خوان نعمت   کّل    و
 قدرت به اعالء کلمة   ت وکمال قوّ  در ،ل جستهتوّس میثاق الهی  کلمهء واحده به عهد و شده و در ظّل   فقتّ م   تا کّل   .احسان فرمود

، را  نفحات قدس عالم سبیلش جان بیفشانیم و به جان و دل بکوشیم و بجوشیم تا الله بپردازیم و در نفحات به نشر الله قیام نمائیم و
نور   به بیائید سر از بالین دیرین برداریم و دیده راای الهی پس ای احبّ . . .رخَّ س  م را م  م  ا   ءقلوب و افئده ،انس بات  ذ  نماید و ج   رمعّط 

تا افق عالم  ،بسازیم بسوزیم و جان ببازیم و ،در این سبیل  و قیام نمائیم شاید به وفای به عهد بین روشن کنیم و چنانچه باید وم  
 .                                                                                              در قطب عالم استقرار یابد ،آیات اسم اعظم گلشن شود و ،جهان نلخ  گ   روشن گردد و

 ع ع
 

 61ص 4منخبات مکاتیب ج                             
 
 
 
 



 مجموعه نصوص حضرت عبدالبهاء-6
باید روش و سلوکی نمائید که مانند آفتاب از سائر نفوس ممتاز  ،روحی الحّبائه الفداء ، عون و عنایت جمال مبارکه ب ،ای حزب الهی

عموم عالم ه مانت و دیانت و مهربانی بالق و خوی و صدق و وفا و محّبت و خ  ه هر نفسی از شما در هر شهری که وارد گردد ب .شوید
لق زیرا اطوار و حرکات و روش و سلوک و خ   ،که این شخص یقین است که بهائیستهل شهر گوینداجمیع  .نان گرددالب  ب   شاٌر م   ،انسانی

 نصوص قاطعه از جمیع ماه زیرا ب .ایدعهد و پیمان الهی وفا ننمودهه ب ،این مقام نیائیده و خوی این شخص از خصائص بهائیانست تا ب
  .موجب وصایا و نصائح الهّیه و تعالیم رّبانّیه رفتار نمائیمه میثاق وثیق گرفته که ب

 158ص 3مکاتیب حضرت عبدالبهاء ج              
 

ّکان ساحت کبریاءء،ی روحی و کینونتی ألحّبائه الفداطلعت نوراء جمال ابهه "قسم ب ثابتین ه مرحبا از ملکوت اعلی ب مرحبا ثّم  ،که س 
آیات  ،کلمات کتاب اقدس است و جواهر گرانبهایش ،ئالیشتاجی بر سر اهل میثاق است که ل   ،بهاۀ ای بند ...گویند  یمیثاق م

 مواهب حضرت پروردگار." ،کتاب عهد و تابندگی و درخشندگیش
 68ص  8مکاتیب ج                                            

 
نشر نفحات الهّیه و اعالء کلمة الله وثبات بر میثاق پردازید و یقین بدانید که اگر نفسی با  "قدم را ثابت نمائید و به نهایت قّوت به

فیل عظیم را از میدان فرار دهد و اگر  ،اگر مور ضعیف است ،کمال استقامت ندا به ملکوت نماید و به نهایت متانت ترویج میثاق کند
 ر را بال و پر بکشد.عقاب کاس   ،پشۀ نحیف باشد

 204ص 184منتخباتی  از مکاتیب ش                             
 

 ،زیرا ثبوت و استقامت.جمیع امتحانات محفوظ و مصون مانداز  ،تشّبث به عهد الهی است ومتمّسک به ذیل میثاق"هرنفسی که م
     بین.م   حافظ   ،صین است و اطاعت امر جمال مبارکصن ح  ح  

 265خاطرات مالمیری ص                                 

 

 

 

 

 



 پیام بیت العدل اعظم الهی -7

حضرت بهاء الله، پیروان خود را اعم از پیر و جوان،زن و مرد، متمّول یا فقیر، شهرنشین یا روستایی و بدون توجه به میزان گرفتاری و 
موّظف و مکّلف به امر تبلیغ فرموده اند. سرعت تحّقق وعود الهّیه در آن خّطۀ مبارکه تا حّد زیادی به جّدیت  ،مشاغل روزانۀ دیگر

احّبای عزیز در میدان تبلیغ با رعایت حکمت وابسته است و این نیز به نوبۀ خود بستگی مستقیم به میزان تعهّدی دارد که هر فرد 
د که تا چه حد زندگی خود را در شرایط فعلی وقف تبلیغ انفرادی نماید. افراد در تعیین این جمال مبارک می سپار وجدانًا بین خود و

متفاوتند زیرا انجام آن مستلزم از خود گذشتگیهای متفاوت می باشد. اوقات احّباء برای خدمت به امرالله نامحدود  ،میزان تعّهد
نۀ خود را چطور صرف می کنند و به این فکر باشند که عادات و نیست. دوستان عزیز باید متوّجه باشند که وقت محدود روزا

وجود آورند تا با تعیین ارجحّیتهای الزم، هم از یک سو به مسئولیتهای حیاتی زندگی خود برسند و هم از سوی انضباطی در خود به 
 دیگر وقت و انرژی کافی برای تبلیغ انفرادی داشته باشند.

 بیت العدل اعظم الهی 2007جون  7پیام مورخ                                                                                

 

 

 حکایت: -9

ی نمود که یک مجلس با او )میرزا حسینعلی جهرمی که از مدافعین ناقضین میثاق خانم لواء، از حضور مبارک)حضرت عبدالبهاء( تمنّ 
ایام که زمان رونق بازار ناقضین بود، به احدی اجازه نمی دادند که به قدر یک کلمه با آنها صحبت بود( مالقات نماید، در آن 

ه کند،حتی اگر کسی از آنها عبورًا سؤالی می کرد یا هّتاکی وفّحاشی می نمود،احّباء حّق هیچگونه تکّلم نداشتند. ولی لواء باالخره اجاز
لواء با ..امر فرمودند که در این مالقات مترجم او باشم.  )دکتر یونس خان افروخته (، عبد گرفت که با جهرمی مالقات نماید و به این

...لواء پرسید:میرزا محّمد حالت خشم در اتاق وارد و بعد از مختصر تعارفات سطحی صحبت شروع شد، دلیل و برهان نتیجه نداد
یکی با جمال قدم و چه مقام بلندی در امر الهی دارد و همۀ علی بهائی هست یا نیست؟ جهرمی گفت،مگر نمی دانید چه نسبت نزد

می خواهم بدانم مؤمن به جمال مبارک هست یا نیست؟ گفت: از او  ،گفتگوها برای حفظ مقام اوست.لواء گفت:با نسبت کار ندارم
داری را از بارش می فرماید:"هر   مؤمن تر کیست؟ لواء گفت :پس چرا هیچ اثری بر ایمانش مترّتب نیست؟ حضرت مسیح

نبرینش به مشام احدی  بشناسند." آثار ایمان او کجاست؟تا به حال چند نفر را تبلیغ کرده است؟ این چه ایمانی است که روائح ع 
نرسیده است؟من یک زن آمریکائی بی اطاّلعی هستم و از وقتی که این ندا را شنیده ام تاکنون متجاوز از پنجاه نفر را تبلیغ کرده 

 محّمد علی تا کنون چه کرده است؟ام...

 63مبّشرین میثاق در غرب ص                                                                



 عهد ما با حضرت بـهاءالله-8

به  ،بود که شود. عهدی که حضرت بـهاءالله با ما بست اینی چنانکه مذکور شد عهد و میثاق توافقی است که بین دو طرف بسته م
بّین صاحب اختیاری بر جای نماید که شرایط درونـی و بیرونـی ما را در جهان دگرگون سازد و برای ما م   ء ما تعالیم و آیاتـی را اعطا

 يصول وحدت و یگانگی ما منـهد که ما را از اشتباه در فهم مشّیت الـهی برهاند و ما را راه نماید تا به تأسیس تشکیالتی که سبب ح  
موّفق گردیم. عهد حضرت بـهاءالله در جمیع مراتب وجود ما، از سازمانهای اجتماعی گرفته تا حیات انفرادی، موّثر و نافذ  ،شود

مت و  مسئول رعایت احکام الهی باشیم و تعالیمی را که برای حفظ کرا ،خود ۀنوبه است. بر ذّمه هر یک از ما افراد انسان است که ب
دعا و مناجات نمائیم و آثار مقّدسه را  .موجوداتی شریف گردیم ،نحوی که ما را خدا خلق فرمودهه راء نمائیم و باج ،مقام الزم است

یکدیگر ه مطالعه کنیم، روزه بگیریم، عّفت و عصمت را رعایت کنیم و امین باشیم. هرچند خود معدن نقائصیم، باز باید نسبت ب
طیع آنـها گردیم. اگر چنین که حضرت بـهاءالله تأسیس فرموده دوست داشته باشیم و م  مهربان باشیم و بر ماست که تشکیالتی را 

 حضرت بـهاءالله محروم کرده ایم. عهد و میثاق   خود را از برکات   ،نکینم

 بنحب  ا  »فرماید:  در مجموعه ای زیبا از آیات اخالقی بنام کلمات مکنونه، حضرت بـهاءالله کالم الهی را چنین بازگو مي
 
م ن ل  ک أ  حبَّ ی أل 

.ک أب  بَّ ح  ن ا  نی ل  بَّ ح  ت   ف یا عبد  ه محّبت من هرگز ب ،که مضمونش اینست: مرا دوست بدار تا دوستت بدارم اگر دوستم نداری« دًا فأعر 
گوید و ی مما سخن ه کند. از محّبت آفریدگار بی جوهر عهد و میثاق است و مسئولّیت ما را معّین م ،رسد. این عبارت کوتاهی تو نم
 که هرکدام از این دو راه را که برگزینیم نتائجی مختلف دربر دارد. بخشد که محّبت او را پاسخ دهیم یا ندهیمی ما اختیار مه نیز ب

 برگرفته از سایت عهد و میثاق                 
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 برگها با خورشید

 ساقه با برگ لطیف
 ناز ۀریشه با ساق

 ظریف خاک با ریشه و آوند  
 عاشقان با معشوق

 و ما با توو من 



 عهد و پیمان بستیم
 نور د  عه

 بهاء عهد  
 با تو ای عبد بهاء

 هست آواز تو در گوش هنوز
 گر چه دیریست که خاموش شدی

 ق رای ف  “لیال ۀلیل”و در آن 
 ر گشودی سوی درگاه پدرپ  

 خاموش ،نشد آواز تو در دل
 ینه فراموش شد

 با ماست“ تبیح  وجه ص  ”یاد آن 
 هر نفس در دل ما

 شور آواز تو گرم غوغاست
 عاشقان با معشوق

 و من و ما با تو
 عهد و پیمان بستیم

 عهد نور
 عهد بهاء

 با تو ای عبد بهاء

 عهدبستیم که آواز تو را
 برسانیم به هر گوش که پروای شنیدن دارد

 شاید آن کس که شنید
 ر آن بگشایددل نبندد بر آن ، دل ب

 بگذارد جام خالی دلش
 هدیه دوست شود. ،از حقیقت سرشار، از محبت لبریز

  شعر از آقای مهرزاد پاینده                                                            
 
 



 مناجات خاتمه-14
و الّله                                        ه 

ثابت و  بر عهد و میثاقت.آگاهی ده ،اسرارت و پناهی بخش و بر حقیقت  أ ملج ،عنایتۀ شجر گنه کار را در ظّل  ۀوردگار این بندپرای 
 خدایا نابت.خدایا ثابت بدار .غبار انگیز، امتحان ر  رصشدید است و ص ،افتتان چه که اریاح   .محکم بدار و بر پیمان ایمانت استوار فرما

 و توانا و توئی حافظ بی نظیر و همتا .   ع ع توئی مقتدر .ار و محظوظ و مأمون بنماخدایا محفوظ و مصون د .کن
 113مجموعه مناجاتهای چاپ آلمان ص                               

 
 


