
 یاران روحانی 

 با تقدیم تحیات امنع ابهی و با آرزوی سالمتی تمامی عزیزان دل و جان  

احباء از نگاه    تی مسئوله ای تحت عنوان "برنامبا عنایت به تقارن این ایام با صعود هیکل مبارک حضرت ولی امراهلل  
تهیه گردیده است که قصد دارد از خالل هدایات هیکل مبارک به بررسی وظایف احباء    "محبوب امراهلل  یحضرت ول

الهی در قبال عالم انسانی بپردازد. امید آنکه هر کدام از ما با قلوبی متوجه به آن ولی امر الهی، به هدایاتش گوش  
 جان بسپاریم و در تحقق آمال و نوایایش آنچه در توان داریم ظاهر نمائیم 
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 :ندیفرما یامراهلل م یحضرت ول

وقت چنان   ل،یخّدام آستان چنان َقل  م،ی چنان عظ  یامر اله  ر،یزمان چنان خط  ع،یچنان وس  قهی الحق  یخدمت ف  دانیم 
جل  ر،ویَقص چنان  ه  لیموهبت  پ  کیچ یکه  ال  نیآئ  روان یاز  که  اهلل  بهاء  اوست،    قیحضرت  مبارک  نام  به  انتساب 
 .توّقف و ُفتور به خود راه دهد  یآن تواندینم
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 مناجات شروع-1

 الها معبودا مسجودا                                              

سحاب سماء    كه امطار  یآن كريم  یجديد تو . توئ  و  قديم  یشهادت ميدهم به وحدانّيت تو و فردانّيت تو و بخششها 
عاص  بر  آفتاب بخششت  انوار  اشراقات  و  باريده  و وضيع  بر شريف  اتابيده  و مطيع  ی رحمتت  كه ساذج    یرحيم   ی. 

كعبه عنايت  جوهر  و  ساجد  را  بابت  جود  امرت  رحمت  و  ميطلبيم  را  قديمت  فضل  مينمائيم  سؤال  تو  از  طائف،   را 
بر مظاهر وجود رحم فرمائ را ميجوئ  جديدت از فيوضات  یيم كه  . جميع محتاج و فقيرند و یمحروم نساز   اّيامت  و 

 .أنت الغنّي الغالب القدير 

 313ادعیۀ حضرت محبوب ص                 

 

 

 مناجات دوم  -2

 فضلت   و  شامل  لطفت  ورم اینبر   صبحگاهی  فرياد  تو   ذکر   از   بغير  و  ندارم  پناهی  تو  جز  ، من  وجدان   و  جان   محبوب  ای
 محّبتت  در  تا  فرما   عطا  القدس  روح  نفثات  نفس  هر  در   و  بخش  تازه   جانی  دم   هر  خداوندا. اميدوارمتو    به  کامل

فوز    و  مانم  مستقيم   و   دهنده  توئی  .باشم  تمکين  وسکون    نهايت   در   و  نمايم  مشاهده  مبين  نور  و  رسم  عظيمبه 
  . مهربان  و بخشنده

 ع  ع                                                               

 ۱۶دوم ص  جلد مکاتیب از یمنتخبات                                                                              

 

 

 

 مناجات خاتمه-۱3

 . يا إلهنا ومحبوبنا على السلوك في سبيلك وارتفاع أمرك بين العالمين أّيدنا

 ی آستانش شوق بنده                                                                                    

                                         

 46بديع، صفحه  157مر اهلل، نشر سّوم، آلمان ا یول مجموعه مناجات حضرت                              



 قسمتی از الواح مبارکۀ وصایا-3

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند:

  یجمال ابه  یامراهلل و احّبا   یاياد  و   اين مظلوم بايد اغصان و افنان سدره مبارکه  یياران مهربان بعد از مفقود  ی ا"...
  ی مبارکه انبات شده و از اقتران دو فرع دوحه رحمانّيه بوجود آمده يعن  مقّدسه  توّجه به فرع دو سدره که از دو شجره

امراهلل و احّباء اهلل    یو افنان و اياد  اغصان  نمايند زيرا آية اهلل و غصن ممتاز و ولّي امراهلل و مرجع جميع   یافند  یشوق
ِدهِ  است و مبّين آيات اهلل و ِمن   ر يعن َبع  َد ِبک  رًا َبع   ..." در سالله او یِبک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مناجات حضرت ولی محبوب امراهلل  -4

 هواهلل 

  یو انجذاب  حیفص  یانی دار تا به ب  دیات مؤ  هیّ خالص مخلص درگاهت را بر نشر نفحات قدس  ٴالحنون بنده  یموالئ  ای
 ل یعمل جل   نی بر ا  وةی و تا اخر الح   دینما  ع یو وض   فیرا گوشزد هر شر   متیکامل امر عظ  یقاطع و انقطاع   یلیو دل  عیبد
 . محسوب شود تیبا وفا ارانیو نهارا قائم و ثابت بماند و از بندگانت و  الیل

 یآستانش شوق بنده                                                                                  

 41بديع، صفحه  157أمر اهلل، نشر سّوم، آلمان  یمجموعه مناجات حضرت ول                              

 

 



 مسئولیتهای اهل بهاء   -5

 فرمایند: حضرت ولی امراهلل می 

الحصول.هر چند مسئول  ری بلند، مس   یاله  یندا قابل  و  و سنگ  تهایروشن، وهدف مشهود  و    نیُمبرم  متعدد  موانع  و 
مقدس آنان   ن یآئ  ن یا  روحِ   ۀ قاهر   ۀقوّ   استقامت کنند،   انیتا پا  ند،وینما  امیو مصممًا ق  حال اگر متحداً   نیا  ن،بایسهمگ

 را موفق به فتح و َظَفر خواهد نمود 

 66ص  2واحد  8کتاب                                           

توده ها  ر یتأخ  یتنگ  است و جا  وقت نه،  م  ات یآب ح  ۀمردم تشن   یو درنگ  وعد  ایّ خدمت مه  دان یو  محکم    ۀ. 
  ی به اسباب  نی آسمان و زم  یقوا  عترویدر حرکت ، و تحّرکش با گذشت هر روز، سر   یملکوت  ۀنازل، نقش  یمحتوم الهو
نظ  لیبد  یب  یفرصت  نیچن  آن،  یاجرا  معاضدِ   ،یبیغ  ترد  ر یو  .اهل  خ  دیبا  دیاست  پا  ا  زندیبه  را    نیو صّحت  قول 

 و کامل است یو استقامت موجب ظفر و ضامن نصرت نهائ یشخصًا امتحان کنند. سع

 66ص   2واحد  8کتاب                   

وسعت بخشند ،    خود را  نشیب  ند،یقلب از آنان تمّنا دارم که متّحد و مّتفق شوند، قلوبشان را پاک و منّزه نما  میصم  از
  شان یکه حضرت عبدالبهاء برا  یلیمجّدانه در سب.    ندینما  شیخو  ۀ لیجل  ۀفیعزمشان را جزم کنند. هّم خود را وقف وظ

مانع  میترس بردارند.هر  گام  راهشا  یفرموده  م  نکه  اطم  یرا مسدود  با  و  اتّ   ینانیسازد، در هم شکنند  و   یحادقاطع 
را با    شانیجمع  ۀفی وظ  یتکامل  ر ی مرحله از س  نیروند تا به اهداف خود نائل گردند و اولّ   شیراسخ به پ  یکامل و قدم 

 .رسانند انیبه پا تیموفق

 66ص   2واحد  8کتاب                   

 

 م ینیخاموش نش  چرا-6

 :ندیفرمای م یقمر  1341 االّول یجماد 25 خیامراهلل در تار  یول حضرت

نش " خاموش  ده  مینیچرا  راه  خود  به  اندوه  و  حزن  ا  م؟یو  و  است  نصرت  و  خدمت  و   امیّ ا  امیّ هنگام  استقامت 
به    بیغ   ز یّ از ح  ندهینداند و آنچه را آ  ی گر یو شهود د  بیرا جز آن عاِلم غ   ه یّ اله  راتیامراهلل. تقد  لیدر سب  یجانفشان

بخش  روح  یهاحافظ و ناصر را که به وعده  یشکر آن موال  یواقف نگردد. ول  شیاز پ  ینفس   چ یشهود رساند ه  ز یّ ح
از دست مّلت غافل و احزاب   ایو مشکالت و رزا  ایدالن را شاد و مطمئن فرمود که هر قدر محن و بالخسته  نیچنان ا

و    ندیحضرت عبدالبهاء ننش   ارانی  یبر خاطر نوران  یغبار   یمهاجم و رجال ظالم غّدار وارد گردد ادن  یمتباغض و اعدا
 ."  دیاحّباء منع ننما یۀور و اشراق در قلوب صافرا از ظه  نانیو اطم دیانوار ام یو افسردگ  رتیح ۀ مظلم ومیغ 

 69-68، ص1926-1922مبارکه،  عاتیتوق                                                                   



 تکلیف خطیر ما-7

که حضرت بهاءاهلل به عالم عنايت فرموده اند مشحون    یاهل بهاء به کمک اهل عالم نشتابند و جهان را از روح  اگر 
که بدان مبتال شده کاماًل ويران و مدنيتش بالمّره نابود خواهد شد. مادام که روح امر    ینسازند، عالم با مصائب مختلف

و   ننموده  رسوخ  و  نفوذ  انسانها  قلوب  در  ها  یجهان  ليمتعامبارک  جناح  نداشته،  بر  ميان  از  را  موجود  موانع   ی اش 
سياس  ،یاقتصاد ها  ، یاحزاب  نژاد  ،یملّ   یعداوت  ها  یتعّصبات  ها  یدين  یو خصومت  جنگ  ايجاد  به   ی همچنان 

کنيم تکليف خطير ما را به ما متذّکر    یکه در اطراف خود مشاهده م   یمخّرب ادامه خواهند داد. اميد آن که مشّقات
 .وظيفه شريف و مقّدس خود قيام نماییم یاجرا یو برا ددار

 ( ترجمه )آمريکا  یملّ  یامراهلل به محفل روحان یاز طرف حضرت ول 1931نوامبر  24 مکتوب          

 

 

 

 بهائی شایسته چه کسی است؟  -8

 ف یامور و وظا  گرید  تیخدمِت امر اهلل و تمش   نی وقت خود ب  می تقس   ۀبه شما در بار   امراهللیّ که حضرت ول  ی اهیتوص 
  نیاند. افرموده  گر ید  یاز احّبا  یار یبه بس   ز یاست که حضرت بهاءاهلل و حضرت عبدالبهاء ن  یا هیاند توص فرموده   شیخو

  ل یاست که خدمت در سب  یاهیآ  یکیکتاب مستطاب اقدس است؛    یۀدو آ   نیب  یتوافق و تعادل  یبرقرار   یامر به معن
به    دیکسب و کاِر مف  یاست که اشتغال به نوع   یاه یآ  یگر یو د  کندیم  نییتع  یهر فرد بهائ  ۀفیامر اهلل را وظ  جیترو

نوع انقطاع   ن یتر که واال  ندیفرمایاز الواح مبارکه م  یکی. حضرت بهاءاهلل در  داندی هر نفس الزم م  یحال اجتماع را برا
  سته یشا  یبهائ  کی  نیمشغول گردد و خودکفا باشد. بنا بر ا  یااست که شخص به شغل و حرفهدر عصر حاضر آن  

زندگ   یکس  که  طور   شیخو   یاست  ن  میتنظ  یرا  برآوردن  صرف  هم  را  وقت  که  وقف    یمادّ   یازهایکند  هم  و  خود 
 .دیخدمت به امر اهلل نما

 از احباء  یکیخطاب به  امراهللیّ از جانب حضرت ول 1933 هیفور  2۶موّرخ   ۀاز نام یاترجمه           

 

 

 

 

 



 وظایف اهل بهاء  -9

 حضرت ولی امراهلل می فرمایند 

مقايسه کنيم تقّدم امراهلل را    ی مسائل دنيو  ی برخ  ی را با اعتالء فور   یالهامر   یتدريج   یدرست است که هر وقت ترقّ 
  ی و يقين دارند و ادن  معتقدند  دل و جان  یبا تمام  یاله  یفرق در اين است که احّبا  یمییابيم ول  یکمال تأنّ   درو  ءیبط

بوسيله ما ضعفا در قلوب   یکه حّق سبحانه و تعال  یعظيم  یشائبهء شک و ريب در دل راه نميدهند که انقالب روحان
  خواهد   را احياء  یاست و در راس موعد معّين عالم انسان  یو صالبت در تقّدم و تعال  قّوت  عباد ايجاد فرموده در کمال 

مترّقب، دائمأ ناظر بحيات پرکار    غير  یزندگان   ی ما جسيم و عظيم باشد و هر قدر تيره بختيها  ی نمود ...هر قدر باليا
راهنما قائد و  که در هر حال  بالهامات   و جليل ما بودند و  محبوب  یحضرت عبدالبهاء باشيم  را  کّل  در جميع احوال 

و هدايت زندگان  فرمودند  دائمه خود حفاظت  داشتن  نظر  در  با  بخشيدند  قّوت  و  روح  موال  یو  اثقال   یاين    حنون 
جزيل    یخود به اجر   یُمسلّ   و  یرا بنهايت استقامت و شهامت حمل مينمائيم تا در جهان باال بفوز و حضور معزّ   حيات
قدر مستقبل اّيام مظلم بنظر آيد اگر هر يک از ما بسهم خود    هر هر چه بر ما بگذرد و. "رديم پايان مشّرف گ   یب  یو شرف

عالم    مقتضياتدر کار است و امور جهان و  یاله  یرا حمل نمائيم مطمئن خواهيم شد که يد غيب  هاثقل فادح مسئولّيت
کّل امور را تمشيت و راهها  محتومرا  یمرّتب و منّظم مينمايد که فتح و ظفر امر اله  یامکان را بنحو وصول به    یو 
  خويش   یاّولين وظيفه ما اينست که با اقوال و اعمال و رفتار و زندگان" "   .فرمود  ديرين را تمهيد خواهد  یآمال و آرزو

 یو نتيجه را در يابند يعن  ثمر  بوجود آوريم که بذور افشانده در قلوب استعداد بروز و ظهور و وصول بمرحله   یمحيط
افشاندند   یعبدالبهاء بنهايت سخاوت در هر سرزمين  حضرت  قدرت  یکه مّدت هشتاد سال اياد  یلطف و عنايت  یبذرها

و    صلح   عالم امکان و ضامن  ی، يگانه مربّ ر حاصله از آنافشانده شده و اثما  یبذرها  اين   بنشو و نما فائز گردند نموّ 
و    یمالک انام نمائيم و با نهايت تقو  امر   قيام بر تبليغ  یو حرمان است جميعًا بايست  یمملّو از خراب  ی جهان  ی سالم برا

 یاله  ی، احّباحيات خود سازيم  یپردازيم و اين خدمت شريف را محور اصل  یاله  اتّم   ايمان و فهم و قدرت باعالء کلمه
برکنار    یزندگان  یو خوشيها  ی، از سرور و شادمانو رخا دست بشويند  راحت  منافع شخصّيه را فدا نمايند از  ...یبايست
 . جويند یملل بنهايت روح و ريحان دوست جميع  ، باگردند

 84گوهر یکتا ص                                                                                                    

  

  

 

 

 


