حضرت ولی عزیز امراهلل می فرمایند :
" میل و رضا بلکه امر شدید حضرت عبدالبهاء در این است که بهاییان در جمیع امور حتی در جزییات و
معامالت یومیه و روابط افراد با یکدیگر به حسب تعالیم الهی رفتار نمایند "
پیام آسمانی ج  1ص 92
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 -1مناجات شروع
هواهلل
...ای پروردگار مهربان این یاران سرمست جام توأند و مشهور و معروف بنام تو  ،افروخته اند و پر و بال سوخته،
پروانه شمع توأند و شیفته و آشفته روی تو  ،طیور حدائق توأند و شکور الطاف بی نهایت تو  ،دلداده آن دلبرند و
افتاده آن کمند بی مانند  ،جانفشانند و فداکار  ،پردانشند و هوشیار  ،نعرۀ مستانه برآرند و نالۀ عاشقانه برافرازند،
چشم گریان دارند و قلب سوزان و جان و دلی افروخته به نیران هجران  ،مرغان گلشن توأند و طیور گلستان تو،
شب و روز همدم آه جگرسوزند و صبح وشام مبتال به نالۀ جهانسوز  ،از فرقت پر حرقتند و از هجران پر حرمان،
آرزوی کوی تو دارند و اشتیاق روی تو و متوجّه به سوی تو و مفتون خلق و خوی تو  ،ا ی پروردگار این عاشقان
را نظر عنایتی و این مشتاقان را الطاف و موهبتی...ای پروردگار این یاران را بزرگوار نما و در ملکوت عزّتت پایدار
کن و از صهبای محبّتت سرشار نما تا آهنگ تسبیح به ملکوت تقدیس رسانند و سبب انتشار نفحات گردند و به
گفتار و رفتار اثبات نمایند که بهائی صمیمی اند و روحانیان حقیقی ،مظاهر انوار توحیدند و مطالع اسرار
تجرید.از غیر تو بیزارند و شب وروز مشتاق دیدار  ،پروردگارا عنایت فرما و بنواز و به اخالق روحانیان همراز کن
توئی مقتدر و توانا و توئی مربّی و معلّم بی همتا...

عبدالبهاء عباس (یاران پارسی ص)951

 -3نصوص مبارکه حضرت بهاءاهلل
حضرت بهاءاهلل می فرمایند:
" زَینوا اَنفسَکم بِطراز االَعمال و الذی فازَ بالعملِ فی رضاهُ اِنه من اهلِ البهاء قد کانَ لَدی العرشِ مذکوراً "1
و نیز می فرمایند قوله تعالی
" ان شاء اهلل باید به کمال روح و ریحان به ذکر محبوب امکان به کمال حکمت ناطق باشید و در جمیع امور به
افق رضا  ،ناظر  .اصل معنی توحید این است که نفوس مطمئنه در جمیع احوال به حق وحده متوجه باشند و
به رضای او حرکت نمایند 9" .
ماخذ  -1 :امر و خلق ج  3ص 3
-9آیات الهی ج  9ص 315

 -4نصوص مبارکه حضرت عبدالبهاء
حضرت عبدالبهاء می فرمایند :
" اساس دین اهلل اکتساب کماالتست و استفاضه از فیوضات مقصد از ایمان و ایقان تزیین حقایق انسانی به فیض
کماالت ربانیست اگر این حصول نیابد حقیقت حرمانست و عذاب نیران پس بهاییان باید نظر به این امر دقیق
نمایند که مانند سایر ادیان به عربده و های و هویی و لفظ بی معنی کفایت ننمایند بلکه به جمیع شئون از
خصائل و فضایل رحمانی و روش و رفتار نفوس ربانی قیام کنند و ثابت نمایندکه بهایی حقیقی هستند نه لفظ
بی معنی و بهایی اینست که شب و روز بکوشد تا در مراتب وجود ترقی و صعود نماید و نهایت آرزوی هر یک
این باشد که نوعی روش و حرکت نماید که جمیع بشر از آن مستفیض و منور گردند و نقطه نظر گاهش همواره
خلق و خوی حق باشد و روش و سلوکش سبب ترقیات نامتناهیه گردد و به قدر قوه رحمت عا لمیان شود و به
قدر استعدادموهبت عالم انسان گردد چون به این مواهب موفق شود می توان گفت که بهایی است واال در این
دور مبارک که فخر اعصار و قرونست ایمان عبارت از اقرار به وحدانیت الهیه نه بلکه قیام به جمیع شئون و
کماالت ایمانست 1" .

و نیز می فرمایند:
یاران الهی باید به موجب وصایا و نصایح نور حقیقت جمال قدم روحی لعتبته الفداء قیام کنند و

یک یک را به

موقع اجرا گذارند نه این که مجرد بخوانند و مودوع اوراق و الواح گذارند باید اوامر روحانیه و جسمانیۀ اسم
اعظم روحی لتربته الفداء در حیّز شهود جلوه نماید و در احوال و اطوار یاران مجسّم و مصوّر گردد واال چه ثمری
و چه اثری 9 " .
ماخذ  -1 :امر و خلق ج  3ص 5
 -9حیات بهایی ص 7

 -5منتخباتی از توقیعات حضرت ولی امراهلل ( قسمت اول )
الف  -اجرای تعالیم در جمیع شئون
" یاران برگزیده ایران باید نظر به پستی محیط خود و دُنُو اخالق و سوء رفتار نفوس در حول خود ننمایند و
راضی به امتیاز و تفوّق نسبی نگردند بلکه باید نظر را به اوج مرتفع نمایند و نقطه نظر گاه را تعالیم و نصایح قلم
اعلی قرار دهند آن وقت معلوم شود که هنوز از برای کل در وادی سلوک مراحلی عدیده باقی مانده و طی
مسافات نکرده به سر منزل مقصود که تخلّق به اخالق و شیم الهیه است هنوز وارد نگشته ایم  .پس ما که
سالکان سبیل نجاتیم باید به تمام قوا بکوشیم تا در مجالسات و مکالمات و معامالت و مشاغل و مقاصدمان با
تمام طبقات نفوس در امور جزیی و کلی در هر دقیقه و آنی آن روح مودعه در تعالیم حضرت بهاءاهلل را به فعل
اظهار و اعالن و اثبات کنیم و چنان جلوه نماییم که بر کل ثابت گردد که جز قوۀ جامعۀ روح حضرت بهاءاهلل
هیچ امری دیگر تقلیب ماهیت ننماید و خلق جدید نکند اینست یگانه اسباب نجات و ظفر الهی 1 " .

و نیز می فرمایند :
" احبای الهی در شرق و غرب عالم علی الخصوص یاران آن سامان که پروردۀ ید عنایتند و سرمشق جهانیان ،
باید در جمیع شئون و احوال به تمام قُوا به این اوامر و نصائح ربانیه متوجه شوند و متمسّک گردند  .هر صبح و
شامی جهدی جدید و سعی بلیغ مبذول دارند تا یک یک این تعالیم سماویه را عامل گردند و در حیات شخصی
خود و معامالت و شئون دنیوی و روحانی هر دو روح الهی را اظهار نمایند و این تعلیمات الهیه را اجرا کنند 9" .

مآخذ  -1 :پیام آسمانی ج  1ص 98

-9توقیعات مبارکه  1296 -1299ص47

 -5منتخباتی از توقیعات حضرت ولی امراهلل ( قسمت دوم )
ب -خود را بهایی نامیدن کافی نیست
"هدف غایی حضرت بهاءاهلل آنست که افراد جدیدی خلق شوند یعنی مردمی نیکوکار  ،مهربان  ،باهوش و
صدیق و شریف که بر مبنای احکام و موازین این امر اعظم که در این مرحلۀ جدید از تکامل عالم انسانی ظاهر
شده عمل نمایند  .خود را بهایی نامیدن کافی نیست بلکه باید در تمام وجود ما آثار حیات بهایی نمودار باشد1".

ج  -چگونه تعالیم سماویه را در حیات خویش مجسّم نماییم
" روز روز یاران حضرت عبدالبهاء ست که به اعمال و رفتار و گفتار و کردار تعالیم سماویه را کالً

یک یک در

حیات خویش مجسّم نمایند و هر یک بشیر آن عصر مُشعشع نورانی گشته  ،ندا به قرب وقوع آن یوم مبارک
نمایند و تردد و انکار و اعتراض مادیون عالم را به ایقان و اقبال و توجه تام تبدیل نمایند  .اینست اولین وظیفه
هر شخصی که خود را نسبت به امر حضرت بهاءاهلل دهد و به این نام مقدس مبارک در میان اهل عالم معروف
شود و اال اگر کردار مُمِد و مُثبِت گفتار نشود روح الهی از نفوذ و تاثیر باز ماند و از جلوه و شکوه ممنوع گردد و
در این سبیل همت موفور شرط اول است و هر صبح و شام بلکه در هر دقیقه و آنی مستمراً جهدی بلیغ الزم و
واجب اگر سعی و کوشش مبذول گردد  ،صبر و شکیبایی و بیداری و هشیاری از نظر محو نشود و به دعا و
تضرع و استغاثه و استعانه از ملکوت الهی مُنضَم گردد شبهه یی نیست که تاییدات پی در پی رسد و بهاییان من
جمیع الوجوه چنان ممتاز از سایرین و فائق بر رجال عالم گردند که ندای اسم اعظم عالمی را مجذوب نموده از
وضیع و شریف کل ساجد و خاضع این امر رحمانی شوند و سلطنت ظاهرۀ باطنۀ حقیقیۀ حضرت بهاءاهلل را به
چشم سَر و سِر ببیننند که چه نحو بر تمام قطعات عالم مستولی گشته و نشئۀ حیات حقیقی و روح ابدی در
ارکان عالم دمیده 9" .
ماخذ  -1 :پیام آسمانی ج 9ص 193

 -9همان ص 77

 -6تنها طریق نجات عالم انسانی
حضرت ولی امراهلل می فرمایند :
" عالم انسانی با تحمل مصائب و ابتالئات با کمال سرعت به سوی سرنوشت خود پیش می رود .اگر ما سهل
انگاری کنیم و به وظیفه خود عمل ننماییم شکی نیست از دیگران خواسته خواهد شد به فریادهای متضرعانۀ
این دنیای مصیبت زده کمک و توجه نمایند نه به اکثریت نفرات و نه با ارائه اصول و مبادی جدید و گرانقدر و نه
از طریق یک جهاد تبلیغی هر قدر عالمگیر و جامع االطراف و نه حتی با تمسک شدید و ظهور شوق و ذوق و
شدت ایمان نمی توانیم امیدوار باشیم که قادر خواهیم بود ادعای فخیم ظهور اعظم بهایی را در نظر مردمانی
چنین شکاک و متعصب در عصری چنین مُظلم به ثبوت برسانیم .
فقط و فقط یک موضوع می تواند بال تردید و به تنهایی مظفریت بی چون و چرای این امر مقدس را تامین کند
و آن اینست که ببینیم حیات عادی و وضع و صفات و سجایای خصوصی ما تا چه درجه لمعان اصول جاودانی
شریعت حضرت بهاءاهلل را در جلوه های گوناگون آن منعکس می سازد " .
حیات بهائی ص 4

-7بهترین راه ابالغ پیام الهی چیست؟ ( کالمی از حضرت عبدالبهاء )
قدم اول آن که باید اشتیاق بسیار به روحانیت و معنویت داشته باشی ،بعد حیات بهایی ،زندگی حقیقی و حیات
روحانی داشته باش  .می دانی چگونه به این اشتیاق واصل شوی؟ باید که به حیات بعد به عالمی که بعداً به آن
وارد خواهی شد  ،فکر کنی.
کالم مقدس الهی را مطالعه کن ،کتاب مقدس ( تورات و انجیل ) را بخوان ،کتب مقدسه را قرائت نما  ،به
خصوص بیانات مبارکه حضرت بهاءاهلل را  ،به دعا و تفکر بپرداز  ،وقت زیادی را صرف این دو بکن  .آن گاه به این
اشتیاق خواهی رسید  ،آن را احساس خواهی کرد و تنها در آن موقع است که می توانی به حیات واقعی و زندگی
روحانی برسی.
برای آن که حیات حقیقی داشته باشی باید مهربانترین شخص عالم باشی  ،باید پاک ترین انسان باشی  ،باید
کامالً صادق باشی و حیات اخالقی حقیقی و کامل داشته باشی.
وقتی همسایگانت مریضند یا مبتال به مشکالت  ،به مالقات آن ها برو  ،به آن ها خدمت کن  ،سعی کن به آن ها
نشان دهی که مشتاق خدمت هستی.
فقرا را از مائده ای که در اختیار داری محروم مکن  ،آن چه که داری با آن ها سهیم شو  .به مقام و جایی که
خدایت برایت مقدّر کرده راضی و قانع باش  .در مراقبت از نفوسی که خدایت به امانت به تو سپرده امین باش .
هرگز تزلزل در این به خود راه نده  .با زندگیت ثابت کن که چیزی متفاوت داری تا همه ببینند و بگویند " این
شخص چه دارد که من ندارم ؟ "
به عالم نشان بده که علیرغم نهایت درجه درد و رنج و درد  ،فقر و بیماری  ،تو از موهبتی برخورداری که به تو
آسایش ،قوت و آرامشی می بخشد که سبب می شود از تمامی آن چه که در زندگی داری مسرور ،آسوده و
راضی باشی.
در این صورت آن ها نیز به آن چه که تو داری تمایل خواهند یافت و بعد از آن که به آن ها بگویی که آن چه تو
داری چیست  ،هیچ تعلیم دیگری را محتاج نخواهند بود " .
ترجمه از وبالگ

ABDUL BAHA ANSWERS

-2نمادی از صفات عالیه انسانی ( شهید مجید جناب عطا ءاهلل رضوانی )
 5شهریور 1329
یاران و یاوران با وفای جمال اقدس ابهی در مهد امراهلل مالحظه فرمایند
خبر قتل جناب عطاء اهلل رضوانی موجب حزن و اندوه عمیق این جمع شد  .این عمل شنیع قلب هر انسانی را
مشحون از تاسف و تحسر می نماید و موازین بشری  ،بدون شک  ،آمرین و عاملین آن را محکوم می کند  .آنان
که در پی جاه و مقام می کوشند تا با ریاکاری به اسم دین و ایمان بذر نفرت و جدایی در قلوب بکارند و با گفتار
و رفتار تحریک آمیز خود از ارتکاب چنین جنایتی را ممکن می سازند نیز مسئولیت این جرم را به عهده دارند و
در این گناه سهیم اند  .البته واقفیم که اکثریت ایرانیان عزیز این عمل فجیع را تقبیح می کنند  ،از ظلم و ستم
بیزارند و انزجار خود را نسبت به هر نوع تفرقه افکنی اعالن می دارند  .عطاءاهلل رضوانی آرزویی جز خدمت به
وطن مالوف و عالم انسانی نداشت  ،حیاتش وقف ایجاد محبت و وداد در بین جمهور ناس بود و در مراودات
روزانه می کوشید تا نمادی از مکارم اخالقی و صفات عالیه انسانی باشد  .به تهدید و قساوت با شجاعت و متانت
پاسخ می گفت و در میان هم شهریانش به مهربانی و مالطفت شهرت داشت مروج دوستی و وفاق بود و بیزار از
تعصب و نفاق  .در این راه جان شیرین فدا نمود و جام شهادت نوشید  .پس در عالم باال به بزم لقا پیوست  ،از
باده رضای الهی سرمست گردید و نامش در لوح محفوظ الی االبد ثبت شد .
مراتب هم دردی و تسلیت خود را به همسر عزیز  ،فرزندان دل بند و دیگر بازماندگان سوگوار جناب رضوانی
تقدیم می داریم و در اعتاب مقدسه علیا برای ارتقای روح پر فتوح آن وجود نازنین و نیز برای نزول تاییدات
الهیه بر فرد فرد اعضای آن خاندان جلیل دعا می کنیم  .زندگانی پر افتخار آن فقید سعید نمودار دیگری از این
حقیقت است که بهاییان ایران در راه تحقق اهداف بشردوستانه  ،بینش معنوی خود را همواره مد نظر دارند  ،از
ظلم و شقاوت نمی هراسند  ،تضییقات حاصله از جهل و نادانی را با استقامت سازنده می پذیرند و با صبر و
شکیبایی از طرق قانونی به احقاق حقوق خود می پردازند  .مزید تایید و توفیق عموم را از آستان مالک عطا و
سلطان بقا مسئلت می نماییم .
بیت العدل اعظم

 -8حیات بهایی چیست ؟
حیات بهایی به معنای همه چیز است و بهترین توصیف را حضرت عبدالبهاء بیان فرموده اند  .ایشان می
فرمایند حیات بهایی مانند آب است از برای ماهی  .لذا شما همیشه باید در آب باشید نه این که از آن جدا
باشید  .اگر ماهی از آب خارج شود مرگ در انتظار اوست  .اگر ما از حیات بهایی خارج شویم  ،مرگ روحانی
در انتظار ماست  .ما همیشه در حیات بهایی زندگی می کنیم  .همیشه باید در آن جا زندگی کنیم  .حضرت
عبدالبهاء به سطح دیگری از این سوال می پردازند  ،زیرا پیش بینی فرمودند که این موضوع از ایشان سوال
خواهد شد  .ایشان می فرمایند حتی اگر آب گل آلود باشد  ،کدام یک برای ماهی بهتر است  ،درون آب یا
بیرون از آن  ،باز هم باید درون آب گل آلوده باشیم  .خارج از این محیط مرگ در انتظار است  .همه ما باید
این محیط را برای خودمان ایجاد کنیم تا بتوانیم سعادتمندانه زندگی کنیم  ،شادمانه تبلیغ کنیم و مانند
بخش های عالی یک نقشۀ بزرگ الهی با یکدیگر همکاری داشته باشیم .
سخنرانی جناب فیضی برگرفته از کتاب فاتح دلها ص91

