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 راهنمای ناظمین عزیز

 با تقدیم تحیات

قطعا تأمل در . اختصاص یافته است 2015برنامه پیشنهادی ضیافت نوزده روزه این بار به بررسی چند بخش از پیام رضوان 

بخشهای مذکور می تواند هر یک از ما را در همراهی با نقشه های بیت العدل اعظم الهی و نیز انجام وظائف فردیمان در 

وس کمک نماید.لذا متمنی است تالش نمائید تا در فضای جمع مفاهیم مندرج خصوص ابالغ پیام حضرت بهاءاهلل به سائر نف

 در این پیام موردتأمل بیشتر قرار گیرد و هر یک از عزیزان خود را با جریانهای جاری جامعه همراهتر مشاهده نمایند  

 همواره موفق باشید       

 

 

 

 

 

 

 

 مناجات شروع-1

 األَسْمَاءِ بِسمِهِ المُهَیْمِنِ عَلَى 

رْتَ بِهِ العَالَمَ وَفَتَحْتَ عَلَى أَیْ رَبِّ تَرَى دُمُوعَ عَیْنِی وَتَسْمَعُ حَنِینَ قَلْبِی، أَسْأَلُکَ یَا مَالِکَ القِدَمِ بِاالسْمِ األَعْظَمِ الَّذِی سَخَّ

بْهُمْ یَا إِلهِی إِلَى بَحْرِ عَطَائِکَ وَسَمَاءِ مَوَاهِبِکَ، إِنَّکَ ا غَفَلُوْا عَنْهُ، ثُمَّ قَرِّوُجُوهِهِمْ أَبْوَابَ الجُودِ وَالفَضْلِ وَالکَرَمِ بِأَنْ تُعَرِّفَ عِبَادَکَ مَ

 لخَبِیرُ.  أَنْتَ المُقْتَدِرُ عَلَى مَا تَشَاءُ وَالمُهَیْمِنُ عَلَى مَنْ فِی مَلَکُوتِ اإلِنْشَاءِ، ال إِلهَ إِالَّ أَنْتَ العَلِیمُ ا

 35ص  2بارکه ج ادعیه م        

 

 

 



 مناجات خاتمه-12

یوم را در  مقرَّبین کلّ را مدد فرما، تا به استقامت تمام این دو ءإِلهِى إِلهِى دوستانت را از بحر کرمت محروم منما وبه مالئکه

 خدمتت صرف نمایند توئى قادر وتوانا.

 145ص 3ادعیه مبارکه ج         

 

 

 

 

 بهاءاهللمجموعه نصوص حضرت -2

 حضرت بهاءاهلل می فرمایند :

یا علی لَعَمْرُاللّه یک قلب اگر مقدّس شود و از شئونات دنیا فارغ ،قلوب را به قوّت روحانیّه تقلیب نماید و به قلب وجود راه  "

 1. "نماید 

 و نیز می فرمایند :

نع اقدس مبارک را بدانید و بما یرتفع به امراهلل امروز سید ایام است و جمیع قرون و اعصار طائف حول او ،قدر این روز ام "

عمل نمایید . جهد کنید تا به مثابه اوراق خریف دیده نشوید چه که به یک هبوب ساقط مشاهده می شوند . باید در سبیل 

لبیک ناطق .  و روح اهلل در بیداری امر بهمحبت الهی به مثابه جبل ثابت و راسخ مالحظه گردید . امروز نسمه اهلل در مرور 

قدر خود را بدانید و مقام خود را بشناسید ... لئالی محبت رحمن را به اسمش در کنائز جان محفوظ دارید . امروز روز ذکر و 

 2"ثناست و امروز روز عمل و انقطاع . 

 و هم چنین :

یوم یوم فرح اکبر است باید اولیا همت کنند و گمراهان را به سبیل الهی راه نمایند بگو ای دوستان امروز روز خدمتست  "

 جامه خوف و صمت و سکون را به نطق و بیان و اطمینان و اهتزاز تبدیل نمایید . جمیع اشیاء به ذکر و ثنا ناطق 

 مآخذ :

 12رساله راهنمای تبلیغ ص -3       34ص  1پیام آسمانی ج-2            72گلزار تعالیم الهی ص -1

 



 لوح مبارک حضرت عبدالبهاء-3

 هواالبهی

اق مبین و تبلیغ امر عظیم بیان شکرین و لب نمکین در نشر میثای بنده حق خاموش مباش ساکت منشین با بیان شیرین و ت

داست و ظلمت دهماء غیر نشر نفحات اهلل بگذرد لیله یلسعی بلیغ و جهد جهید نما قسم به روی و خوی بها که ایامی که در 

پس ای یار موافق بیا همه دامن به کمر زنیم و به عالم باال  ۀانقطاع نفس حیات طیب ،سی که در غیر تبلیغ امراهلل برآیدفَو نَ

ا بهاءاالبهی در قطب یت آستان مقدس شب را روز کنیم و روز را یوم فیروز تا حرارت آتش جهان افروز نماییم و نعره یعبود

 23رساله راهنمای تبلیغ ص       .آفاق براریم

 

 حضرت عبدالبهاءمبارکه  نصوص  -4

 حضرت عبدالبهاء میفرمایند :

زمان از دست نرفته است این فرصت را غنیمت شمرید و این وسعت وقت همّت و خدمت است و زمان شعله و حرارت تا  "

حفره خاموشی درآئیم . پس باید دل به جمال ه را اعظم نعمت . عنقریب این چند روزه عمر فانی به سر آید و با دست تهی ب

رت محبّت اللّه بسوزیم حبل متین جوئیم و کمر خدمت بر بندیم و آتشی از عشق برافروزیم و از حراه مبین بندیم و تمسّک ب

انوار هدایت معدوم کنیم و در میدان جانفشانی در سبیل اللّه ه قلب امکان زنیم و جنود ظلمت را به و زبان بگشائیم و آتش ب

 1"جانفشانی کنیم .

 و نیز می فرمایند :

ن هر نفسی به قدمی ثابت ای یاران فرصت را از دست ندهید این اوقات غنیمت است و زمان میدان و هنگام گوی و چوگا "

و عزمی راسخ و جذب و ولهی روحانی و توجه و تبتلی ربانی زبان به تبلیغ گشاید روح القدس تایید نماید تجربه آسانست و 

نفوسی در این میدانند تا تایید نمایند و نصرت بخشند و مداین قلوب به  .جنود مالء اعلی صفوف آراسته و منتظر جوالن

 2 "بگشایند .  مفاتیح اسم اعظم

 هم چنین می فرمایند :

نادی الهی شود و مبشّر رحمانی گردد و درمقابل من علی االرض آن مُ، اگر جمیع یاران معرض شمشیرگردند و یکی باقی "

 3 ". قیام کند 

 مآخذ : 

 214ص 1ج منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء -3    24ص  رساله راهنمای تبلیغ-2     167گلزار تعالیم بهایی ص -1



 نقش فرد در اقدامات سیستماتیک-5

گردد این صال را لبّیک گوید زیرا بار جهان که بسیاری از مردمان اسیر آنند متألّم هر قلبی که از مشاهدۀ اوضاع حسرت"

سامان، همانا اقدام سیستماتیک، مجدّانه و فزایندۀ اجتماع بیترین پاسخِ هر فردِ مؤمنِ متعهّد و نگران از آالم مآالً، سازنده

 2015رضوان                                                                            "باشد.فداکارانه در چارچوب وسیع نقشه می

 

 حضرت ولی امراهلل می فرمایند :

تنها فرد است که باید اهمیت موضوع را تشخیص داده به وجدان خود رجوع نماید و با توسل به دعا و مناجات جوانب امر  "

و  ناچیزرا در نظر گیرد و مردانه با غریزه راحت طلبی که مانع از قیام اوست مبارزه کند و قاطعانه به کمال بسالت عالئق 

افکند و از هر فکری که سبب سد سبیل شود خود را آزاد و فارغ ساخته به امتثال بیهوده راکه مانع حرکت اوست به دور 

و صفات ممتازه  مشی باو ید وانست جؤثل اعالی آن با عموم طبقات جامعه از مرد و زن منصایح صاحب امر و به پیروی از مَ

شاری نفوس را به امری که خود به آن سن افکار و اقوال و اعمال جاذب قلوب گردد و با حکمت و محبت و دعا و پافاز حُ

 195حصن حصین شریعت اهلل ص                                                                 . ایمان آورده است جلب نماید

 

 عشق منشاء حرکت-6

 وجود با و  منشأ شور و هیجان اوّلیّۀ هر گونه فعّالیّت، شعلۀ عشق حضرت بهاءاهلل مشتعل در قلب مؤمنی متعهّد است."

 " ها همانا این رشتۀ عشق است.مراحل رشد باید مآالً آن را بپذیرد، مبدأ همۀ فعّالیّت طیّ  جامعه که هاییپیچیدگی

 2015رضوان 

 حضرت عبدالبهاء می فرمایند : 

.... امیدوارم که شما سفائن ملکوت را مشاهده کنید . این سفائن کشتی های خجسته ای هستند که بر رحمت الهی متحرک  "

القدس . در این بحر هیچ سفینه ای  محرکه آن ها قدرت روحانی محبت است و نا خدای آن ها الهامات روحاند . نیروی 

غرق نمی شود ، امواجش حیات بخش است . هر یک از احبای الهی مانند یک کشتی نجات است . هر کشتی نفوس بی 

شماری را از طوفان مصائب و بلیات نجات می دهد . خطوط و مسیرها و عالئم این کشتی ها ابدی و همیشگی است . قرون و 

وری هستند که بر سطوح آن ها این کشتی ها ، با شوکت و برکت ، به سوی مقصد روحانی و هدف اعصار آینده همچون بح

  "نهاییشان ، در حرکت خواهند بود ... 

    745انوار هدایت ص 

 



شان هنوز پیشرفت قابل در اینجا مایلیم کالمی چند با عزیزانی که در اطراف در مسیر فعالیتهایمان مأیوس نشویم-7

 نخواهد چنین همیشه اوضاع باشید، امیدوار  ای حاصل نشده و در آرزوی مشاهدۀ تغییر و تحوّل هستند بیان نماییم:مالحظه

 به آیا  اند؟داشته پرثمر و انگیزشگفت نتایجی ولی ناساز آغازی که نیست وقایعی شرح از پر مبارک امر تاریخ آیا  .ماند

ت معدودی از احبّا اعمّ از پیر و جوان یا اقدام یک خانواده و یا حتّی مساعی یک نفس واحد اقداما که ایمنکرده مشاهده کرّات

  هایی به ظاهر نامساعد به پرورش جوامعی فعّال و سرزنده انجامیده است؟که به نیروی تأییدات الهی مؤیّد گشته، در محیط

 2015ان رضو      .دارد کلّی فرقی آنان با شما موقعیّت که نکنید تصوّر

 

 بیانی از حضرت عبدالبهاء

مشاهده کنی هزارها و ملیونها نفر به امراهلل که فرمودند : اگر روزی برسد ) لوا گتسینگر ( روزی حضرت عبدالبهاء به من 

، ولی هیچ کس اقبال نکرد و خیلی خوشحال شوی . و اگر در ظرف یک روز هزاران نفر را دیدی  بگروند ، نباید تعجب کنی

پیش خواهد  نباید مضطرب و مغموم گردی . باید بدانی که این امر الهی است امری است که باقی و برقرار خواهد ماند ،

 .ه همان سهم کوچک خود را ادا کنیهد کرد و از تو هم هیچ کاری ساخته نیست مگر آن کرفت و رشد و ترقی خوا

    415لوا گتسینگر ص         

        

 حضرت ولی امراهلل می فرمایند :

تالش ها و فعالیت هایتان ، همواره ثمرات کثیره به بار نمی آورد ، محزون و مایوس نشوید زیرا یک موفقیت آسان  .... اگر  "

اییدات و سریع الحصول ، همیشه بهترین و پایدارترین آن نیست . هر چند برای وصول به اهدافتان سخت تر بکوشید ، ت

حضرت بهاءاهلل نیز افزون تر خواهد بود و شما در حصول موفقیت مطمئن تر . بنا بر این مسرور و مستبشر باشید و با ایمان 

کامل به کوشش های خود ادامه دهید  زیرا جمال اقدس ابهی عنایت و حمایت محتومه خود را برای هر کسی که با قلبی 

اش قیام نماید ، وعده فرموده اند ، حتی اگر او از جمیع علوم ظاهره محروم باشد و  خالص و منقطع به انتشار کلمه مقدسه

 ...ن و عیّبدون توجه به این که کدام جنود جهل و ظلمت در مقابلش صف آرایی کرده باشند . هدف مشخص است و مسیر مُ

است که محکم و استوار و با تمام ن چنا   اطمینان حضرت بهاءاهلل به پیروزی نهایی مجاهداتمان ، قطعی و حتمی پس شایسته

 فرموده اند مشغول شویم.   وجود به پیشبرد کار عظیمی که حضرتشان به ما محول 

     731 ص انوار هدایت

 

   

 



 نفسی درنگ نماید نشاید که هیچ-8

روح و روان کسانی را که از آب ای از ایمان و ایقان در حال فوران است و های تازهدر هزاران محدوده، محلّه و دهکده چشمه

 ولی خرامان است جویباری جهان نقاط از بعضی در جریان این  سازد.اند سرشار از سرور و نشاط میبخش آن نوشیدهحیات

 امواج با همه که باشد بماند، ساحل در و نماید درنگ نفسی هیچ که نشاید  .خروشان است نهری اکنونهم نقاط دیگر در

 2015رضوان                                                                                                         یش روند.پ به غلطانش

          

 

 

 

 حضرت ولی عزیز امراهلل می فرمایند :

  ای بندگان  "یوم یوم ترویج است و هنگام هنگام نصرت و تبلیغ . این خطاب روح دهنده حضرت عبدالبهاء را به یاد آرید  "

جنود مالءاعلی در اوج عال صف بسته و مهیا و منتظر و مترصد  مرد میدان و فارس عرفان که به محض  ،آستان مقدس 

ت الظهر گردند . پس خوشا به حال فارسی که اسب جوالن دهد و طوبی از برای جوالن نصرت نمایند و تایید کنند و قوّ

دی بلند کند و کوس م هُلَپاه ضاللت شکست دهد و عَدلیری که به قوت عرفان در میدان برهان بتازد و صف جهل بدرد و س

نفس این ندا  "بین و ان هذا هو الفضل البدیع و البهاء علیکم یا احباء اهلل القدیم وز عظیم و ظفر مُغلبه بنوازد . تاهلل انه لفی فُ

درنگ دیگر ممکن نه و تامل ادنی واصل    در این اوان دمادم از عالم باال از حضرت عبدالبهاء به گوش سپاهیانش در ملک

   "موفق خواهیم شد. کهیقین است   جایز نیست . میدان وسیع است و اسباب مهیا  

 139ص  1926-1922توقیات مبارکه              

 


